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Valorizace nájemného v roce 2016 u smluv o nájmu nemovitostí svěřených MČ Praha 17 
s valorizační doložkou: byty, prostory sloužící k podnikání, garážová stání, ateliéry, 
ordinace lékařů
Rada nesouhlasila se zvýšením základního nájemného v roce 2016 o procentní míru inflace ve 
výši 0,3 % u smluv o nájmu nemovitostí: byty, prostory sloužící k podnikání, garážová stání, 
ateliéry, ordinace lékařů, svěřených městské části Praha 17, kde nájemní smlouvy obsahují valo-
rizační klauzuli.

Informace o vyhlášení ředitelského volna na základních školách MČ Praha 17 a ZUŠ Blatiny
Rada vzala na vědomí vyhlášení ředitelského volna ředitelkami základních škol mč Praha 17 ve 
dnech 27. až 30. 6. 2016 z technických důvodů a ředitelkou ZuŠ blatiny z organizačních důvodů.

ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Laudova 1024, Praha 6 - Řepy, rekonstrukce osvětlení – realizace
Rada souhlasila s vypsáním výzvy dle § 12 odst. 2 a § 38 zákona č. 137/2006 Sb. ve znění poz-
dějších předpisů ve zjednodušeném podlimitním řízení na realizaci akce „ZŠ genpor. Fr Peřiny, 
Laudova 1024, Praha 6 - Řepy, rekonstrukce osvětlení“.

„Rekonstrukce vytápění – MŠ Socháňova 1175–1176, Praha 6 - Řepy“
Rada souhlasila s vypsáním výzvy k podání nabídky dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o ve-
řejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku malého rozsahu na reali-
zaci stavby „Rekonstrukce vytápění – mŠ Socháňova 1175–1176, Praha 6 - Řepy“.

Rekonstrukce varny MŠ Pastelka, Španielova 1316/27, Praha 6 - Řepy
Rada souhlasila s vypsáním výzvy k podání nabídky dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o ve-
řejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku malého rozsahu na realiza-
ci stavby „Rekonstrukce varny mŠ Pastelka, Španielova 1316/27, Praha 6 - Řepy“.

Oprava dětského hřiště ul. Opuková, Praha 17, I. etapa, doplnění herního prvku
Rada schválila nejvhodnější nabídku uchazeče k veřejné zakázce malého rozsahu – Oprava dět-
ského hřiště ul. Opuková, Praha 17 - Řepy, doplnění herního prvku. náklady na realizaci budou 
hrazeny z poskytnutého peněžního daru Letiště Praha a.s.

Fond pro podporu základních škol v roce 2016
Rada schválila účel čerpání Fondu pro podporu základních škol v materiální části pro rok 2016: 
Obnova vybavení odborných pracoven na základních školách dle navržených podmínek a výši 
podpory pro dlouhodobé vzdělávací jazykové výjezdy čerpanou z 600 tis. kč získaných v progra-
mu Dobré sousedství Letiště Praha a.s.
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Vážení čtenáři,
jsem nucen vám s politováním sdělit, že máte v rukou poslední číslo Řepské sedmnáctky! Zpravodaj 
městské části Praha 17 končí. už nemáme o čem psát. není s kým dělat rozhovory, není o čem infor-
movat! Je tedy konec! Apríííl!!!
Doufám, že jsem vám nezpůsobil srdeční či cévní příhodu. Právě opak je pravdou! Stále je o čem psát. 
Stále je o čem informovat. Vy nám píšete. Začíná sezóna nabitá venkovními akcemi. Jaro je tady! 
A mimochodem – počítal jsem to třikrát – toto je sté číslo Řepské sedmnáctky.
Přesně před devíti lety v dubnu 2007 vyšlo první. 

Za Redakční radu Jan Bösser

Úvodní slovo
Úřední hodiny
Úřadu mč Praha 17

Žalanského 291, Španielova 1280, 
Makovského 1141, Bendova 1121: 
Pondělí: 8.00–12.00/13.00–17.30 hodin 
Středa: 8.00–12.00/13.00–18.30 hodin 
Pátek: 7.30–11.00 hodin

Ověřování – Czech POINT Žalanského 291: 
Pondělí 7.30–12.00/13.00–17.30 
Úterý 7.30–12.00/12.30–15.00 
Středa 7.30–12.00/13.00–18.30 
Čtvrtek 7.30–12.00/12.30–15.00 
Pátek 7.30–12.30

Czech POINT Španielova 1280: 
v úředních hodinách živnostenského odboru

Ověřování Španielova 1280:  
v úředních hodinách odboru výstavby 
pro potřeby jeho klientů

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

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

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

Aktuálně z radnice
kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.repy.cz 
v oblasti Samospráva nebo v listinné podobě na Odboru kanceláře starostky mč Praha 17, Žalan-
ského 291, Praha-Řepy.

PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 17 SE KONÁ 20. 4. 2016 OD 14 HODIN.
Místo konání: Kulturní centrum PRůHON, Socháňova 1220/27, Praha 17 – Řepy.
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Vážení čtenáři, 
začíná duben a to je pro mě měsíc, který 
otvírá to pravé jaro. Jarní týdny však jsou 
také připomínkou i velkého jarního úklidu. 
Ten jistě řešíte mnozí z vás a je hlavním té-
matem těchto dnů i v naší městské části.
Samozřejmě se pilně pracuje na úklidu chod-
níků, zametá se štěrk po zimním posypu, 
probíhá prořez stromů a keřů... Plánuje se 
také výstavba dalších kontejnerových stání. 
V nedávné době jsme byli upozorněni na ne-
dostačující svoz separovaného odpadu – ze-
jména v ulici makovského u bowlingu manta. 
Situaci jsme prověřili a na Pražské služby a.s. 
byl zaslán požadavek na navýšení počtu svo-
zů. Věřím tedy, že svoz separovaného odpa-
du bude probíhat již bez komplikací a řepské 
ulice nebude tento odpad hyzdit.
na druhou stranu se s vámi bohužel mu-
sím také podělit o zkušenost velmi nega-
tivní… Ač se většina z nás jistě snaží, aby 
řepské prostředí bylo čisté a ku prospěchu 
nás všech, existují lidé, kteří bezohledně 
Řepy poškozují… mrzí mě, že nově zrekon-
struované a zateplené budovy jsou ničeny 
sprejery. Stačí se podívat na zohavenou 
budovu polikliniky. Chtěla bych vás požádat 
– nebuďte lhostejní k prostředí, kde žije-
me – a pokud nějaký vandalismus zaregis-
trujete, dejte nám o něm vědět! V příštím 
čísle našeho zpravodaje bychom se tomuto 
tématu chtěli věnovat podrobněji.
Přeji vám tedy pěkné jarní dny, naplněné 
nejen uklízením, ale třeba i jarními pro-
cházkami. Věřím, že se v dubnu potkáme 
i na některých řepských akcích – třeba na 
Dnu Země či tradičním Pálení čarodějnic.

Jitka Synková

Slovo starostky

Pranostiky na měsíc duben

Prší-li na svatého Vojtěcha, 
neurodí se švestky.

Pakli mokrý a zimavý 

duben, jest úroda na víno.

Hodně-li v dubnu vítr 
duje, stodola se naplňuje.

Bouřky v dubnu 

zvěstují dobré léto.

Na svatého Jiří 

rodí se jaro.

Prší-li na 1. dubna, 
bude mokrý květen

30. DUBNA 2016 V16:00 HOD, VENKOVNÍ PLOCHA PŘED 
RADNICÍ, ULICE ŽALANSKÉHO, ŘEPY

PÁLENÍ  
ČARODĚJNIC

UNIKÁTNÍ OHŇOVÁ SHOW INFINITOS
VYSTOUPENÍ HUDEBNÍ SKUPINY  

DUM DOOBIE DOOBIE BAND
ŠPEKÁČEK A LIMO PRO DĚTI ZDARMA | PRUTY NA OPÉKÁNÍ VUŘTŮ  

K DISPOZICI NA MÍSTĚ | VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍ MASKY

upoutavka R17 brezen CARO.indd   1 22.03.16   13:04

Po teplém Marku 

se často ochlaz
uje.
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OTÁZKA MĚSÍCE dubnA

Téma měsíce: Moderní místo pro život
Jsou Řepy moderní městskou částí?

Z běžného pohledu asi ano. I když...? Co je vlastně 
pojem moderní? Dá se to přeložit jako pokrokový, 
nový – novodobý, inovační či novátorský. kdyby na-
víc v otázce před, nebo za slovem moderní bylo slo-
vo vyspělou, tak zcela určitě.  Tam bychom mohli po-
užít, že Řepy jsou novodobě pokrokové, neboť mají 
dobrou občanskou vybavenost s mnoha obchodními 
možnostmi, prolínající se s mnoha službami obyva-

telstvu. Řepy mají dobře propracovánu síť základních a mateřských škol. 
kulturní vyžití našich obyvatel je na stále zlepšující se úrovni (výstavy, 
divadelní představení, koncerty, plesy a karnevaly, knihovna apod.) To 

vše v kC Průhon, kulturáčku, Sokolovně, Domově sv. karla boromejské-
ho. A pokud ani toto některého z nás neuspokojí, máme velice dobrou 
dopravní obslužnost, která nás během několika minut za kulturou do 
centra Prahy dopraví. Další velkou devízou Řep je sportovní vyžití, které 
ještě zdokonalí výstavba sportovního centra s plaveckým bazénem. Vše 
vyjmenované je také zastřešeno dostupnou lékařskou péčí, tedy poli-
klinikou s mnoha specialisty a několika ordinacemi po celém katastru 
Řep. V oblasti inovace došlo k velkému pokroku, neboť většině panelo-
vých domů se dostalo generální opravy. když se vrátím k otázce v úvodu 
a shrnu všechny kladné mnou vyjmenované body, jsou v dnešní době 
totiž úplnou samozřejmostí moderního člověka. 

Záleží v jakém pojetí je myšleno „moderní městskou 
částí“? určitě se Řepy mění k lepšímu, ale „moderní 
městská část“ znamená přistoupení k tzv. „SmART 
CITIeS“. Věřím však, že zastupitelstvo městské části 
potažmo rada městské části v brzké době takovou 
aktivitu vyvine a přistoupí na tuto koncepci. 
Pro občany městské části by to znamenalo velký 
krok kupředu. městská část by měla připravit kon-

cepční dokumenty a to primárně v oblastech:
• kvalitní síťová infrastruktura ve městě a její efektivní využívání pro uspo-
kojování ekonomických, sociálních i dalších potřeb obyvatel městské části. 

• urbánní rozvoj městské části vstřícný k podnikání a inovacím. 
• města mají efektivní aparát veřejných služeb, který umožňuje ekono-
mický růst při zajištění sociální inkluze. 
• Důraz na rozvoj kreativních, inovativních a high-tech odvětví, včetně 
rozvoje kvalifikované pracovní a vhodné infrastruktury. 
• Důraz na environmentální a energetickou udržitelnost rozvoje 
městské části.
Pokud budeme chtít jít tímto směrem, rád to budu podporovat a ješ-
tě navíc můžeme využít synergie s magistrátem hl. m. Prahy, který již 
v rámci SmART CITIeS vyvíjí své aktivity.

Řepy jsou částečně moderní, částečně i histo-
rické. A je pravda, že tu historickou část mám 
hodně rád. Vždyť kostel sv. martina je původem 
románský! A nalezneme tu spoustu pěkných sta-
veb i zákoutí, které na nás úplně dýchají historií. 
na druhou stranu – ty naše dnešní moderní Řepy 
nabízejí úplný komfort, který současný člověk pro 
svůj pohodlný život potřebuje – je tu všechno – 

školy, školky, pošta, obchody, knihovna, kulturní centrum… I když 
mám historii hodně rád, jsem vděčný i za tu moderní tvář a podobu 
naší městské části, kde již léta spokojeně žiji.

Rudolf Měchura

Jaroslav Hájek TOP 09

Martin Vaic ČSSd

naše městská část je určitě moderní. Vždyť tu jsou 
hezká nová hřiště, poliklinika, veškerá občanská 
vybavenost. Pořád se mluví o výstavbě sportovní-
ho centra, a tak věřím, že až nám tady vyroste, 
budou Řepy ještě o trochu modernější. nechybí 
zde ani dobré kulturní vyžití – nedávno se opra-
vilo kulturní centrum Průhon, Sokolovna, máme 
tady novou knihovnu se všemi vymoženostmi. 

musím říct, že mi tady vlastně nechybí vůbec nic, myslím, že máme 
v Řepích vše, co dnešní moderní člověk potřebuje.

Světlana Jindrová

Otázka na příští měsíc: bezpečnost v Praze 17
Jsou Řepy bezpečným místem?

Chcete-li se k otázce vyjádřit, kontaktujte redakci na e-mail: redakce@praha17.cz
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Co vás přivedlo do politiky?
na kandidátku do zastupitelstva mč Praha 17 
jsem byl navržen svými stranickými kolegy. 
Jejich důvěry jsem si vážil a stále velmi vá-
žím. I když v Řepích bydlím od roku 1982, tak 
řadu let jsem působil v zahraničí, takže mne 
v této městské části mnoho občanů nezná. 
To, že jsem byl zvolen připisuji spíše své man-
želce, která je povoláním učitelka a v Řepích 
řadu let učila. Svým způsobem je to pedagožka 
s autoritou, což někdy pociťuji i doma. S nej-
větší pravděpodobností právě tato skutečnost 
přispěla k celkovému počtu získaných hlasů 
a mému zvolení do zastupitelstva. Důvěry svých 
stranických kolegů, jak jsem již výše uvedl, si 
vážím, a proto také akceptuji jejich návrh účast-
nit se podzimních voleb jako kandidát do Sená-
tu PčR.

Proč vás oslovila zrovna KSČM?
Do strany jsem byl přijat přesně před padesáti 
lety jako voják československé lidové armády 
(1964-66). Tehdy mi bylo dvacet let a bylo to 
v době, když jsem byl vyřazen ze ŠDZ (Školy 
důstojníků v záloze). V roce 1965 jsem také ja-
ko voják československé lidové armády cvičil 
na Strahově na Spartakiádě. Po maturitě jsem 
jako většina mých spolužáků chtěl pokračovat 
na vysoké škole. Vybral jsem si však obor, který 
byl velmi málo obsazován, a tak ač jsem přijíma-
cí pohovor udělal, nakonec jsem přijat nebyl. můj otec usoudil, že než se 
věnovat tak málo obsazovanému oboru jako byla estetika na Filosofické 
fakultě, bude lepší si odsloužit povinnou vojenskou prezenční službu. Po 
vojně jsem nastoupil na VŠe, fakultu zahraničního obchodu. členem ko-
munistické strany jsem z prostého důvodu – je to otázka světového názoru, 
filosofie a pohledu na život. myslím si, že každý kdo se rozhodl studovat 
humanitní vědy, by se měl seznámit s historií, především tou novodobou, 
s díly všech významných filosofů a ekonomů XIX. a XX. století, s histo-
rickou úlohou církve a přečíst si kapitál. Všechno se řídí ekonomickými 
zákony a ty jsou jasné, stálé a opakovatelné a platí pro všechna zřízení 
stejně. moje první zahraniční vyslání bylo v letech 1974–77 do ethiopie, 
v té době jedné z nejchudších zemí světa. Tenkrát v ethiopii pracovalo sko-
ro 300 českých lékařů, veterinářů, geologů a stavěly se 3 investiční celky. 
ethiopie v té době měla 26 milionů obyvatel, všichni byli koptičtí křesťané 
a všichni jedli rukama. Příborem jedl pouze císař haile Selasie a jeho dvůr. 
Dnes je ethiopců 87 milionů a valná většina konvertovala na Islam.

Máte nějakou vizi, kterou byste rád v zastupitelstvu prosadil?
Řepy jsou menší městskou částí, myslím, že většina práce zde již byla 
udělána a byla udělána dle mého názoru dobře. když jsem se vyjadřoval 
k rozpočtu, tak jsem se zmínil, že studie proveditelnosti Sportovního 
centra na Chobotě není úplně taková, jak bych si představoval. Vzhledem 
k tomu, že jsem více jak 20 let pracoval na ministerstvu pro místní rozvoj, 
jsem autorem bezpočtu stanovisek a hodnocení k desítkám podobných 
projektů. mnohdy mně vadilo, že i když studie proveditelnosti byly dob-
ře doloženy, spočítány i vyčísleny, tak že měly malé rezervy. Jeden z mi-
nis trů pro místní rozvoj prosazoval v letech 2005–6 výstavbu vleků a la-

novek na horách. Vleky v podstatě pracují 4 až 
5 měsíců v roce. 50% platí evropská unie, 15% 
státní rozpočet a 35% zřizovatel. Takový projekt 
i v těch nejlepších podmínkách, kdy sněží od 
začátku listopadu do konce března, na přijatý 
úvěr vydělává dlouho. Takže řada vleků je svým 
způsobem dodnes zadlužena. Tedy studie prove-
ditelnosti je pro mě klíčovým momentem, který 
se týká úplně všeho. Já se domnívám, že projekt 
sportovního centra je správné rozhodnutí, pro-
tože se jedná o občanskou vybavenost, která by 
měla sloužit občanům Prahy 17, ale domnívám 
se, že se bude dočasně potýkat se svoji rentabi-
litou než se najde ten správný manažer, který ze 
sportovního centra udělá ziskové zařízení.

Dalším plánovaným projektem je Dům 
s pečovatelskou službou. Jaký je váš názor?
Samozřejmě je ho třeba! Jsme bohužel generace 
stárnoucích lidí a pečovatelské služby je zapo-
třebí. Sice to na jedné straně zabezpečuje kláš-
ter sester boromejek, na druhé straně je tu řada 
bezbariérových domů, ale já jsem přesvědčen, že 
Dům s pečovatelskou službou je zcela na místě. 
Je třeba myslet na poslední dny života. Dlouhá 
léta jsem pracoval ve Spolkové republice ně-
mecko a tam jsem měl možnost obdivovat, jak 
se německo stará o své seniory. Tam jsou pečo-
vatelské domy a podobná zařízení velmi dobře 
organizovány a především vyhledávány! Samo-

zřejmě je to také otázka bohaté ekonomiky. Je to ekonomika vykazující 
značné přebytky, takže si mnohé může dovolit. Přesto je vidět, s jak velkou 
pečlivostí a úctou se tam o své seniory starají. 

V poslední době je žhavým tématem prodej bytů – co si o něm 
myslíte?
Ať se prodávají byty, které jsou v určitém převisu. nějaký segment bytů 
by však měl zůstat městské části jako určitý příjmový zdroj, se kterým by 
úřad mohl pracovat. Prodat všechny byty, jak to udělali třeba v Teplicích, 
mi nepřijde na místě. myslím, že nějaká část by měla určitě zůstat. kdysi 
se říkalo, že životnost panelových domů je omezená. ukazuje se však, že 
panelové domy mohou být i nadále dobře využívány a myslím, že Praha 17 
má panelovou výstavbu udělanou dobře a tvoří docela pěknou část Řep. 
Svým způsobem se jedná o harmonické spojení staré, historické zástavby 
se zástavbou novou. Pravidla jak pracovat s odprodanými byty do osob-
ního vlastnictví jsou vydána Státním fondem bydlení, tak není čeho se 
obávat.

Je něco co vám v Řepích chybí?
budu naprosto upřímný – mně tady nechybí vůbec nic. bydlím ve spodní 
části Řep, v nevanově ulici, myslím, že tady je zkrátka vše – ať už jde 
o zásobování, sportovní vyžití, zábavu. Ve srovnání s jinými částmi Prahy 
máme tady velmi pěkné prostředí, které nám možná i někdo závidí. A pev-
ně věřím, že se vyřeší i použitelnost veřejného parkoviště vedle hotelu 
Fortuna West.

Děkuji za rozhovor.
Radka Sálusová

Otázky pro zastupitele Pavla Fraňka
V tomto čísle Řepské sedmnáctky vám představujeme Pavla Fraňka, který je členem našeho zastupitelstva první volební období.

Ing. Pavel Franěk 
(věk 70, KSČM)
•  členem zastupitelstva první volební 

období.
•  Vzdělání VŠe, důchodce (OSVč).
•  Ženatý, 2 dcery
•  Záliby: historie, letectví, cestování 

a chata



CO vás ZAJímá

6

Dominik mareš se narodil v Ostravě v roce 1972. V sedmnácti letech, během 
studia na gymnáziu se začal věnovat malbě. První velká výstava v Domě 
umění v Opavě v roce 1992 sklidila úspěch a otevřela Dominikovi nové pří-
ležitosti tvorby. Dokončil fakultu ekonomie, ale vzápětí se přestěhoval do 
Prahy, kde se představil výstavou v Galerii u Řečických.
Do širšího povědomí se Dominik mareš zapsal samostatnou výstavou v ná-

rodním technickém muzeu v roce 1997, která zahrnovala více než devade-
sát umělcových děl. Pro současnost prezentoval své obrazy v duchu struk-
turální abstrakce na čtyřech desítkách samostatných výstav v čechách 
i zahraničí. Jeho díla jsou součástí soukromých sbírek ve více než dvaceti 
zemích.
Velkou poctou pro Dominika mareše byla i žádost americké produkce filmu 
Wanted na zapůjčení tří pláten pro interiér scén, v nichž vystupuje herečka 
Angelina Jolie a herec morgan Freeman.
Dominik mareš se také zúčastnil přehlídky Cowparade Prague 2004, pro 
niž vytvořil objekt s názvem Plamenná kráva, který byl umístěn v prosto-
rách Slovanského domu. V květnu 2007 byl veřejnosti představen obraz 
Pozdrav z Prahy o rozměrech 4 x 5 m, speciálně vytvořený pro Asociaci ku-
chařů a cukrářů čR k prezentování týmového menu při účasti na meziná-
rodních soutěžích.
nejstarší obrazy Dominika mareše pocházejí z doby, kdy žil ještě v Ostravě. 
Odráží se v nich syrovost industriálního prostředí, výrazné struktury a pri-
mitivní piktogramy reflektují dědictví výtvarného umění, které ve spojení 
s neonovými barvami zprostředkovává hluboce prožité osobní sdělení.

následující období malířovy tvorby ovlivnilo cestování. Dalo by se říct, že 
tak jako francouzští impresionisté odjížděli na jih, aby se jim vyčistila pa-
leta, odjel Dominik mareš do východní Asie, kde jeho práce nabrala nový 
směr. Ozvěny asijských cest se v průběhu let objevují v marešových obra-
zech ve stále nových podobách.
bezprostředně po návratu začíná na obrazech dominovat červená barva, 
nejprve statická, doplněna černými liniemi připomíná klid a odevzdanost 
věčnému koloběhu života. Později se červená začíná dramaticky pohybo-
vat, výbušná atmosféra obrazů z cyklu Fire evokuje střet civilizačního roz-
voje s přírodní harmonií.
V období nazvaném Cities na sebe mareš nechává působit velkoměsto, jeho 
roztříštěnost pohybu nebo naopak soulad tvarů. červená barva už jen mís-
ty pulsuje. nově se objevuje zlatá, plně rozvinutá v obrazech z cyklu Gol-
den Samples. Zlatá barva připomíná laskavé odlesky slunce na střechách 
a oknech nebo naopak nejrozžhavenější část plamene.

V galerii kCP Dominik mareš představí svá díla na vernisáži 14. 4. 2016 
s názvem „Odborník na vznik galaxií“. Výstava je prodejní a bude s drob-
nými změnami probíhat až do června. 

Mgr. Aleš Koutný, MBA,
ředitel KC Průhon

KC Průhon připravuje výstavu dominika Mareše
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       Anketa: Autobusová linka 164
na začátku roku jsme upozorňovali Ropid (Regionální organizátor Pražské 
integrované dopravy) na problémy spojené s provozem linky 164. 
Linka byla v loňském roce prodloužena do zastávky Poliklinika Petřiny. Ta-
to změna jistě vedla ke zvýšení atraktivnosti spoje, zároveň však přinesla 
zhoršení komfortu cestování, neboť spoje (zejména v ranní špičce) nejsou 
schopny zajistit zvýšenou poptávku. kromě toho bylo evidováno mnoho 
stížností na nedodržování jízdních řádů, mnohdy se také stalo, že spoj vy-
nechal úplně. Žádali jsme proto navýšení četnosti spojů.
Od zástupců Ropidu jsme obdrželi odpověď se stanoviskem, že posílení 
linky by bylo možné pouze v případě zrušení nebo alespoň omezení pro-
vozu v úseku Sídliště Řepy – Zličín a převodu takto vzniklých kapacit na 
zbývající úsek.
Proti tomuto omezení se postavila mč Praha-Zličín. Chtěli bychom znát váš 
názor, zda řešení, které by sice na jedné straně znamenalo omezení (nebo 
zrušení) této linky v úseku Sídliště Řepy – Zličín, na druhé straně by však 
přineslo navýšení četnosti spojů, vám připadá optimálnější.

Obracíme se na vás tedy s anketou, ve které máte možnost se vyjádřit, kte-
rá varianta by vám lépe vyhovovala.

Martin Marek, zástupce starostky

AnKETA
Jaké změny v provozu linky 164 upřednostňujete?
a)   Omezení (zrušení) linky v úseku Sídliště Řepy – Zličín a zároveň 

posílení četnosti spojů v úseku Sídliště Řepy – Petřiny.
b)   Zachování současného stavu.

Své odpovědi můžete zasílat na e-mail: doprava@praha17.cz nebo písem-
ně doručit na adresu Úřadu městské části Praha 17, Žalanského 291/12b, 
Praha 6, k rukám zástupce starostky m. marka. Obálku označte slovy 
„Anke ta linka 164“.
Vaše odpovědi očekáváme nejpozději do 30. 4. 2016.

+

pŘÍMĚSTSKÝ Tábor
pro dĚTi od 1. TŘÍdy

pŘÍMĚSTSKÝ Tábor
pro dĚTi od 1. TŘÍdy

•	 Po	Praze	a	blízkém	okolí	se	vypravíme	za	poznáním	a	do	přírody	za	sportem.	
Podíváme	 se	 na	 různá	 místa	 a	 mnoho	 zajímavého	 se	 o	 nich	 dozvíme		
z	 doprovodného	 výkladu	 doplněného	 interaktivními	 hrami.	 Na	 výletech	
pozdravíme	medvědy	v	Berouně,	vyšlápneme	si	na	Karlštejn	nebo	se	vydáme	
do	Koněpruských	jeskyní.	

•	 Program	tábora	bude	přizpůsoben	věkové	skladbě	dětí	a	aktuálnímu	počasí.
•	 Termín:		11.	7.	-	15.	7.	2016,	vždy	8:30	–	16:30	
•	 Cena:	1	500	Kč	
•	 Vedoucí	tábora:	Dana	Rážová
•	 V	ceně:	jízdné,	vstupné,	odborné	vedení,	pojištění

•	 Pro	děti,	které	baví	něco	tvořit	vlastníma	rukama.	Na	keramickém	táboře	
může	každé	dítě	 s	pomocí	 zkušené	výtvarnice	uskutečnit	vlastní	nápady.		
K	dispozici	je	vybavená	keramická	dílna	a	výsledky	svého	snažení	si	všechny	
děti	 odnesou	 domů.	 Čas	 ale	 nebudeme	 trávit	 jen	 v	 dílně,	 kromě	 výroby	
keramiky	 se	mohou	 děti	 těšit	 také	 na	mnoho	 venkovních	 prázdninových	
činností.

•	 Plánovaný	 denní	 program	 tábora	 bude	 přizpůsoben	 věkové	 skladbě	 dětí		
a	samozřejmě	také	počasí.	

•	 Termín:		8.	8.	-	12.	8.	2016,	vždy	8:30	–	16:30	
•	 Cena:	1	500	Kč	
•	 Vedoucí	tábora:	Mgr.	Lucia	Kopčáková
•	 V	ceně:	materiál,	jízdné,	vstupné,	odborné	vedení,	pojištění

ZA poZNáNÍM i SporTEM
11. 7. - 15. 7. 2016

KErAMiKA
8. 8. - 12. 8. 2016

Bližší informace: www.pruhon.cz – kurzy – 2016 tábory

primestaky R17 2016.indd   1 23.03.16   7:12
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nebezpečný odpad
V rámci organizovaného mobilního sběru nebezpečných odpadů mo-
hou občané, prostřednictvím obsluhy vozidla, bezplatně odevzdat 
k odstranění následující druhy nebezpečných odpadů: 

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

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

Trasa B   14. 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

Trasa C   5. 5. (čtvrtek)
•  křižovatka ul. bendova – bazovského (u parkoviště) 15.00 – 15.20
•  ul. makovského (u č. 1394 – vjezd  

do podzemních garáží) 15.30 – 15.50
•  ul. Galandova (u č. 1246) 16.00 – 16.20
•  ul. Španielova (u školy)  16.30 – 16.50
•  křižovatka ul. Španielova – Žufanova (parkoviště) 17.00 – 17.20
•  ul. Socháňova (slepé rameno – u školy) 17.30 – 17.50
•  ul. Vondroušova (u výtopny – u stání kontejnerů) 18.00 – 18.20
•  ul. Jiránkova (parkoviště) 18.30 – 18.50

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

•   8. 4.   Parkoviště Hofbauerova x Žufanova 
•   9. 4.   Křižovatka ul. Laudova x K Trninám 
•  14. 4.   Parkoviště Drahoňovského 
•  15. 4.   Parkoviště u objektu Bílý Beránek (Šímova ul.) 
•  22. 4.   Parkoviště v ul. Na Moklině (u rest. U Hasiče) 
•  23. 4.   Ke Kulturnímu domu x U Boroviček 
•  28. 4.   Parkoviště Hofbauerova x Žufanova 
•  29. 4.   Křižovatka ul. Laudova x K Trninám
•   5. 5.   Parkoviště u objektu Bílý Beránek (Šímova ul.) 
•   6. 5.   Parkoviště v ul. Na Moklině (u rest. U Hasiče)

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

Co nelze odložit do VOK
✗			směsný komunální odpad
✗			nebezpečné složky komunálního odpadu (jako např. baterie 

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

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

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

• Praha 6 - Dejvice, ul. Proboštská 1, tel.: 736 518 204
• Praha 5 - Jinonice, ul. Puchmajerova, tel.: 731 142 348

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

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 občanského průkazu při odevzdání 
odpadů. Obsluha si z občanského průkazu zapíše jméno a bydliště osoby, 
která odpad odevzdala, aby bylo zajištěno, že tato služba nebude zneu-
žita jinou osobou. Žádné další údaje nejsou z průkazu totožnosti opiso-
vány. 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 momen-
tálně svozové vozidlo nachází. 

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 trva-
lým pobytem na území hl. m. Prahy. 
mSD přistavuje svozová společnost Pražské služby, a. s., na zákla-
dě smlouvy s hl. m. Prahou, která službu mSD organizuje. Svozová 
společnost povede evidenci občanů, kteří zde odloží odpad – jméno 
a příjmení, adresa, složka komunálního odpadu, množství.
V mSD lze zdarma odložit – objemný odpad, dřevěný odpad, odpad 
ze zeleně a stavební suť.

Termín a místo přistavení MSD – duben
21. 4. (čtvrtek) od 13 do 19 hod. – parkoviště Drahoňovského

Ing. Jaroslava Hrdličková,
Odbor životního prostředí a dopravy



mátE slOvO

9

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), 
uhynulá zvířata, znečištěné piliny, biologicky nerozložitelné odpady apod.
biovoky jsou financovány z prostředků magistrátu hlavního města Prahy.

UPOZORNĚNÍ!
Oproti loňskému roku nastala změna! VOk budou přistavovány po dobu ma-
ximálně 3 hodin (viz uvedené termíny), nicméně v případě naplnění kontej-
neru před koncem doby přistavení budou kontejnery měněny za prázdné.

Ing. Jaroslava Hrdličková, 
Odbor životního prostředí a dopravy

Stanoviště BIOVOK:

•  10. 4. (ne) 13 – 16 hod. – hofbauerova x Žufanova 
• 24. 4. (ne) 13 – 16 hod. – ke kulturnímu domu x u boroviček 
•   1. 5. (ne)  9 – 12 hod. – na moklině (u restaurace u hasiče) 
•   8. 5. (ne)  9 – 12 hod. – k Trninám x Laudova

Rádi bychom vás informovali o projektu Potex – sběr použitého textilu. 
V loňském roce 2015 se nám podařilo z odpadového toku odklonit 
1.679.250 kg textilu. Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem občanů, 
kteří se do projektu zapojili.
určitě vás zajímá, co se se sesbíraným textilem následně děje.
Z kontejnerů je sesbírané oblečení převezeno do skladu, kde se dále zpra-
covává.
každý týden připravujeme oblečení na míru pro 4 organizace. Vždy jim do-
dáváme jen to, co v danou chvíli potřebují (např. nyní je akutní potřeba 
zimního oblečení). Od organizací dostáváme pravidelně zpětnou vazbu 
k darovanému textilu a dle jejich instrukcí upravujeme skladbu vytřídě-
ného oblečení.

Oblečení připravujeme pro:
1.  Naději – stará se o osamělé a lidi bez domova
2.  Centrum sociálních služeb Praha – stará se o osamělé a lidi bez 

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

s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci.

Celkově jsme těmto organizacím poskytli 3000 kg vytříděného textilu.
S výše uvedenými organizacemi spolupracujeme již několik let.

Týdně vytřídíme cca 750 kg oblečení. Oděvy třídíme ve 3 lidech, ve svém 
volném čase, bez nároku na odměnu.
Zbylé oblečení, které u nás už nelze využít, dodáváme zpracovatelům, kte-
ří umí zrecyklovat téměř vše, co se do kontejnerů dostane. Je důležité mít 
partnery na zpracování opravdu všech složek textilního odpadu. Jen tak 
nic neskončí na skládkách.
Z prodeje tohoto zbytkového textilu dlouhodobě podporujeme další orga-
nizace, které ke své činnosti více potřebují peníze než použité oblečení. 

Patří mezi ně například:
1.  Klokánek Chabařovická – péče o děti a mladistvé
2.  Pomocné Tlapky – výcvik asistenčních psů pro nevidomé nebo 

tělesně postižené
3.  Pro-Contact – podpora vzdělávání dětí v Africe
4.  Linka bezpečí – pomoc dětem a mladistvým v obtížných chvílích 

jejich života 
5.  Kapka Naděje a další

V loňském roce jsme přispěli celkem 460.000 kč našim partnerským orga-
nizacím.
na závěr bychom vám tedy ještě jednou rádi poděkovali za spolupráci, pro-
tože bez té bychom v tomto projektu nemohli pokračovat.

POTEX Team

Sběr použitého textilu pomáhá potřebným

Vážená redakce,

chtěli bychom touto cestou poděkovat Policii čR 
v Řepích. Díky jejich všímavosti, ochotě zjistit si ma-
jitele vozidla a dojít k nám domů v pozdějších noč-
ních hodinách, mohl syn druhý den odjet do Příbrami na trénink. Auto 
totiž uvnitř svítilo a do rána by se baterie vybila. Přiznáme se, že nás 
jejich ochota velmi překvapila a proto ještě jednou velké díky.

Renata Ježdíková

Chlapci, děkujeme!
Zatímco si 12. března většina z nás užívala předjarního sobotního do-
poledne, řepští dobrovolní hasiči měli napilno! Likvidovali oheň na síd-
lišti ve Španielově ulici, zřejmě způsobený bezdomovci přespávajícími 
pod vchodem do panelového domu. Oheň se rozšířil i do sklepních kójí. 
na pomoc přijeli i kolegové z hasičského záchranného sboru hlavního 
města Prahy, a tak se podařilo požár uhasit!  Díky, chlapci!

Jan Bösser

Foto: Pavel Chrpa

Řepská 17 se stává 
oblíbeným čtivem 
všech věkových 
kategorií – což nás 
samozřejmě velice 
těší. S časopisem 
usíná i jedna 
z nejmenších 
čtenářek, vnučka 
paní Květy, které 
děkujeme za 
zaslanou fotografii.
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Téměř celý profesní život jste zasvětil 
Ostravě. Původem jste však z Prahy – co vás 
do Ostravy přivedlo?
Jsem pražským rodákem a v roce 1950 jsem 
zde maturoval na gymnasiu. na studium na 
vysoké škole jsem v té době nemohl ani pomy-
slet, ale lákala mě opera, a tak jsem to zkusil 
na konzervatoř. byl jsem přijat a stal jsem se 
posluchačem zpěvu u profesora Jana berlíka, 
dlouholetého tenoristy národního divadla.
Do Ostravy mě později přivedla vlastně náhoda. 
Zkrátka, v divadle potřebovali zpěváka, jako 
jsem byl já, tak jsem šel na konkurs, kde se můj 
projev líbil a v roce 1955 jsem byl angažován do 
opery Státního divadla v Ostravě jako sólista pro 
barytonový obor.

Proč vás oslovila zrovna opera?
byl jsem již od útlého dětství nadšeným ná-
vštěvníkem divadla, líbila se mi především oper-
ní představení. V národním divadle jsem tehdy 
viděl snad vše, co bylo v repertoáru. Opera mi 
přišla zkrátka jedinečná a krásná.

Později jste se však stal zejména operním 
režisérem. Co vás přivedlo k režii?
Režie byla moje veliká touha, ale v té době jsem 
se na studium operní režie nemohl dostat, to 
bylo absolutně vyloučené. když to tedy nešlo, 
začal jsem se nejdříve věnovat opernímu zpěvu. 
Velmi mě tehdy ovlivnil Vilém Zítek, významný 
operní zpěvák té doby. 
V Ostravě jsem později potkal spoustu zajíma-
vých osobností, např. režiséra Ilju hylase. Ten, 
když v roce 1958 připravoval s tehdejším šéfem 
ostravské opery bohumilem Gregorem inscena-
ci borise Godunova, pověřil mě úkoly asistenta 
režie.
V této době se mi hrozně nelíbil způsob hraní 
divadla, přišlo mi to staré a nezajímavé a chtěl 
jsem to dělat nově a po svém. V pozici asistenta 
režie jsem se tedy „režisérskému“ řemeslu pocti-
vě učil a v roce 1960 mi byla svěřena inscenace 
Pucciniho Tosky, kterou bylo nutno vyrobit velmi 
úsporně. S výborným scénografem Vladimírem 
Šrámkem jsme připravili jednoduchou scénu, 
která umožňovala položit důraz na zpívající 
herce. Vzniklo tak velmi působivé představení, 
samozřejmě také proto, že jsem měl k dispozici 
skvělé zpěváky jako např. Jiřího Zahradníčka, 
čeňka mlčáka nebo Richarda nováka.
Rok po Tosce přišel další úkol – byla jím komická 
opera Gaetana Donizettiho nápoj lásky. Také 
toto představení slavilo úspěch a já jsem začal 

být uznáván jako režisérská osobnost. To se mi 
podařilo ještě potvrdit také např. ve Smetanově 
hubičce nebo Dvořákově opeře čert a káča.

Je nějaké představení, na které vzpomínáte 
obzvláště rád? 
Z tohoto období bych určitě rád zmínil mozar-
tovu Figarovu svatbu, tady jsme opět s Vladimí-
rem Šrámkem vymysleli jednoduché, ale velice 
efektní řešení – prostor jsme zaplnili objekty ze 
skleněných trubiček, které daly scéně zvláštní 
nádech, který ladil s křehkostí mozartovy hud-
by. Tato inscenace pak byla obnovena v pro-
sinci 1968, nastudovaná v italštině a zahájila 
řadu úspěšných zájezdů ostravského souboru 
do Itálie.
každou operu, kterou jsem dělal, jsem však měl 
hrozně rád, do některé jsem byl až skoro zamilo-
vaný. Zejména pak do představení, která přines-
la nečekaný úspěch. 

Objevila se naopak někdy představení, 
která příliš úspěšná nebyla?
Tady bych vzpomenul na kovařicovu operní 
adaptaci babičky – na Starém bělidle, kterou 
jsme uvedli v Divadle Zdeňka nejedlého. Tato 

opera se pak na českém jevišti od tehdejšího os-
travského provedení už neobjevila.

Jaké byly vaše začátky v Ostravě?
Ostravská scéna byla v této době velice skromná. 
někteří umělci se dokonce museli chodit převlé-
kat na nádraží, protože tady nebyl dostatečný 
prostor a zázemí. Já jsem měl v této době velice 
malý plat. byl jsem začátečník a plat byl opravdu 
nízký. nižší měl snad už jen můj kamarád a kole-
ga z gymnasia, který šel studovat teologii. Jenže 
ten měl alespoň tu výhodu, že si nemusel platit 
ubytování a stravu.

Co je podle vás základem úspěšného 
představení?
Základem operního úspěchu je samozřejmě mít 
dobré zpěváky. Pokud nemáte dobrého zpěvá-
ka, tak neuděláte vůbec nic, to zkrátka nejde. 
I v těch zpěvácích jsou velké rozdíly – někteří 
jsou lepší zpěváci, někteří jsou na tom zase lépe 
herecky. A to je takový trochu problém u dobré-
ho představení, aby to bylo vyrovnané.

Jak se dál vyvíjela vaše kariéra?
měl jsem radost z mnoha úspěšných představe-
ní – bylo to např. nové pojetí mascagniho Sed-
láka kavalíra a Leoncavallových komediantů, 
rád vzpomínám také na Smetanovy Dvě vdovy. 
k úspěšným inscenacím ze sedmdesátých let 
patřil Gounodův Faust a markétka a také moder-
ní opera bohuslava martinů Dvakrát Alexandr. 
V roce 1977 jsem znovu nastudoval Figarovu 
svatbu, s kterou ostravský soubor tentokrát ab-
solvoval úspěšný zájezd do Španělska.
V druhé polovině sedmdesátých let byla činnost 
Ostravského divadla ovlivněna dvěma zásad-
ními událostmi. nejdříve to byl požár Divadla 
Jiřího myrona v prosinci 1976, který na dalších 
osm a půl roku zkomplikoval provoz všech čtyř 
souborů. byl snížen počet premiér a bylo nut-
no přihlížet k možnostem náhradních prostor. 
následně pak odešli do brna šéf opery Jiří Pinkas 
a šéfrežisér Ilja hylas. Tyto události samozřejmě 
ovlivnily mé postavení a možnosti v divadle.
umělecky mi více příležitostí pak přinesl závěr 
osmdesátých let. V roce 1989 jsem inscenoval 
Gluckovu Ifigenii v Tauridě nebo operu bohuslava 
martinů Voják a tanečnice a Wagnerovo Zlato Rý-
na. V této době jsem také režíroval v pražském ná-
rodním divadle Donizettiho Lucii z Lammermooru 
a dětskou operu evžena Zámečníka brouk Pytlík.
V roce 1990 jsem byl v Ostravě jmenován šéfem 
opery.

Operu jsem miloval již od mládí
V Řepské sedmnáctce jsme vám již několikrát představili význačné umělce, kteří žijí v naší městské části. Byli to např. operní 
pěvec Dalibor Janota nebo dirigent Arnošt Moulík. Také v tomto čísle vás potěšíme rozhovorem s význačným umělcem – operním 
režisérem Miloslavem Nekvasilem, který ač většinu uměleckého života strávil v Ostravě, nyní žije v Řepích.

miloslav nekvasil (85 let)
•  Operní pěvec a režisér.
•  Od roku 1955 působil celý profesní život 

v Ostravském národním divadle.
•  Ženatý, dva synové Ondřej a Jiří.

Foto: Archiv Miloslava Nekvasila



Jaké byly vaše počiny v této funkci?
Zasloužil jsem se o to, že budova, která do té-
to doby nesla jméno Zdeňka nejedlého, dostala 
nové pojmenování – a to Divadlo Antonína Dvo-
řáka. Sám jsem v této době režíroval náročné 
tituly, jakými byly Dvořákova Armida, beethove-
nův Fidelio, hlas lesa bohuslava martinů a také 
Veronika Rafaela kubelíka.
Po odchodu do důchodu jsem ve Státní opeře 
v Praze režíroval evžena Oněgina, k němuž na-
vrhl scénu můj syn Ondřej.

Kromě režie jste také vyučoval na 
konzervatoři…
na Ostravské konzervatoři jsem vyučoval před-
mět s názvem Operní herecká výchova. mnoho 
lidí si totiž ani neuvědomuje, jak velmi se liší 
činoherní herectví a to operní. když zapomene 
něco herec v činohře, tak to krásně zahraje tak, 
že to divák nepozná. V opeře je to naprosto jiné. 
Tam se to pozná okamžitě, protože hudba udává 
stále tempo. nemůžete reagovat pomaleji, mít 
pomalejší rytmus, to zkrátka nelze. To jsem učil 
tedy budoucí zpěváky a režiséry nejdříve v Ost-
ravě na konzervatoři, později také zde, v Praze 
na Akademii múzických umění, na katedře Oper-
ní režie a dramaturgie.

Sledujete nyní současnou operu, líbí se vám?
Současnou operní scénu samozřejmě sleduji ve-

lice pečlivě. někdy se mi to líbí a někdy ne. Dle 
mého opera musí být o něčem, výprava musí být 
sdělná, musí sdělovat nějaké nápady…

Máte dva syny – také s věnují umění. Vedl 
jste je cíleně tímto směrem od malička?
Oba synové vlastně v mém umění vyrůstali, pro-
tože jsem je od malička neustále všude vodil 
s sebou. nějak je to oslovilo oba dva. Jeden je 
také režisérem a působí v Ostravském divadle, 
ta Ostrava mu přirostla k srdci a tvrdí, že se tam 
cítí nejlépe. Ten druhý se věnuje filmové scéno-
grafii.
Oba si počínají velice slušně, myslím, že to co 
dělají, je velmi pěkné, ať už působí v Praze, brně 
nebo zmiňované Ostravě.
Se synem Ondřejem jsem spolupracoval např. na 
představení Armida – to bylo ještě za jeho stu-
dií na Amu, kdy jsem si ho vzal do Ostravy jako 
scénografa.
mám radost, že mají úspěch nejen moji synové, 
ale také moji žáci, které pečlivě sleduji. 

Co vás po tolika letech přivedlo zpět do 
Prahy, do Řep?
když jsem odešel do důchodu, táhlo mě to zpět 
do Prahy. V Ostravě zkrátka musíte mít práci, aby 
se vám tam dobře žilo. Ostravské divadlo jsem 
měl velice rád, moc se mi líbilo – vždyť jsem hos-
toval v mnoha divadlech po celé republice (snad 

jen v Liberci jsem nebyl), ale to Ostravské diva-
dlo u mě stále vítězilo. Po odchodu do důchodu 
mě to však jednoznačně táhlo zpět do Prahy 
a podařilo se nám v té době vyměnit byt právě 
sem, do Řep.

Děkuji za rozhovor.
Radka Sálusová
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Foto: Archiv Miloslava Nekvasila

Jezdecká stáj Hrdina – Borotín

Vás všechny srdečně zve na vytrvalostní jezdecké závody

Národní vytrvalostní závod Praha-Řepy
„Ukázka vytrvalostní soutěže na pony“ & Hobby závod

Praha Řepy 10. 4. 2016
(na louce za klášterem u dálnice)

Starty jednotlivých soutěží: v neděli 10. 4. 2016 od 11.45 hod.

Soutěže: Hobby ZM 20 km, Z 40 km, L 60 km, Ukázka dětí 2 x 1,5 km

7.30 – 10.00 Prezence účastníků
8.00 – 10.00 Veterinární prohlídka
10.15 Technická porada
11.45 Start L (72 km)
12.30 Start Z (48 km)
14.00 Start Hobby ZM po trojici a 10 min. (24 km)

14.30 – 15.00 Prezence účasníků – Ukázky dětí
15.00 – 16.00 Veterinární prohlídka – Ukázky dětí
17.00 Technická porada – Ukázky dětí
18.00 Start – Ukázky dětí (2 x 1,5 km)
19.30 Vyhlášení výsledků

Dotazy na tonhrd@centrum.cz, tel.: 723 740 187
Antonín Hrdina, Borotín 142, 391 35

Více info na www.vytrvalost.com

Program Národního vytrvalostního závodu Praha-Řepy 10. 4. 2016
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Programy pro řepské seniory duben 2016

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

PhDr. Jindřich Kadlec, ředitel CSZS

Plán Klubu 17  duben 2016

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

 1. duben – Apríl, aneb den plný her a legrace

 5. duben – Obrázky z luštěnin

 6. duben – Vyrábíme z fimo hmoty a keramické hlíny

 8. duben – Pavoučci a jiné potvůrky z chlupatých drátků

12. duben – Zábavné velké bubliny v klubu 17

13. duben – Dámský salón krásy

15. duben – Vyséváme bylinky

19. duben – malujeme na kameny

20. duben – Zdobení klubu lepící fólií

22. duben – malujeme čarodějnice barvami na sklo

26. duben – Připravujeme se na čarodějnické rejdění

27. duben –  Zavřeno. najdete nás v ZŠ Jana Wericha na „Dni Země“

29. duben –  Pálení čarodějnic v klubu 17, masky vítány, 
„Den  otevřených dveří“

Klub seniorů Průhon
každé úterý od 9 do 11 hodin v klubu 17,  
Socháňova 1221, Praha 17.
klub vede Ivana Jelínková.
Program v dubnu: 5. 4. beseda 
s pí. Ing. J. Šimonovou o stavu realizace 
pobytového zařízení Prahy 17 pro seniory, 
12. 4. Volný program, 19. 4. Volný program, 
26. 4. Příprava klubu Průhon na vystoupení 
seniorského souboru matylda a Tylda z Liber-
ce, které se koná od 14.00 hod. na zahradě 
klubu 17, Socháňova 1221 Řepy. Jste všichni 
srdečně zváni!

Klub Gemini 
(zdravotně znevýhodnění)
První pondělí v měsíci od 14.30 do 15.30 hodin, 
každé další pondělí od 14.30 do 16.30 hodin. 
klub 17, Socháňova 1221, Praha 17. 
klub vede hana Dzurendová.

Program v dubnu: 4. 4. Volný program, 
11. 4. kroužkované šperky, 18. 4. Dutinky z ko-
rálků, 25. 4. Vyrábíme z Fimo hmoty.

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: 6. 4. Volný program, 
13. 4. home Care – domácí zdravotní péče (be-
seda) bc. I. Rousková, 20. 4. Volný program, 
27. 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 karla Stýblová.
Program v dubnu: 4. 4. národní kronika – Dag-
mar kuncová, Julie mahlerová, 11. 4. k poslechu 
nám hraje hudba „Sparťanka“, 18. 4. Výstava 
vyšívaných deček pí klosové. Výstava fotografií 
Prahy pí Stýblové, 25. 4. Volný program.

 
Klub seniorů Centrum
Setkávání vždy v úterý od 9 do 11 hodin v CSZS, 
bendova 1121, Praha 17.
klub vede Jitka hanzlová. 
Program v dubnu: 4. 4. Volný program, 
11. 4. Volný program, 18. 4. Volný program, 
25. 4. Volný program.

COUNTRY „Na Rychtě “
                                                           v Čistovické ulici (vedle DDM)
Zveme Vás na příjemný večer s kapelou Wousáči. Přijďte si s námi 
zazpívat ve čtvrtek 7. dubna a 21. dubna 2016 v 19 hodin.

Více informací na tel.: 602 137 368

SENIOŘI SENIORŮM
Klub seniorů Průhon zve všechny starší, ale i mladší ročníky 
na posezení při zpěvu a hudbě v podání seniorského pěveckého 
souboru z Liberce

„Matylda a Tylda“,

kde zazní známé a třeba i méně známé melodie.

Kdy: 26. 4. 2016          14.00 – 15.30 hod.

Kde: zahrada Klubu 17, Socháňova 1221 Praha 6 Řepy

Klub Průhon děkuje za spolupráci projektu SEN-SEN a CSZS Praha 17 

Vstup dobrovolný



Významnou součástí domácí zdravotní péče je fyzioterapie v domácnosti 
klienta. Fyzioterapie je určena klientům s dlouhodobým onemocněním 
(cévní mozková příhoda, roztroušená skleróza, dlouhodobý pobyt na 
lůžku…) či klientům čerstvě propuštěných z nemocnice (poúrazové či po-
operační stavy…). u klientů je rehabilitace zaměřena např. na rozcvičení 
postižených končetin po cévní mozkové příhodě a po zlomeninách, na 
kondiční cvičení, kterým si klient v průběhu jednoho až dvou měsíců může 
zlepšit svoji fyzickou kondici či na nácvik samostatnosti a soběstačnosti 
klienta v bytě po návratu z nemocnice. Součástí fyzioterapie je také po-
radenství v oblasti kompenzačních pomůcek a nácvik při jejich používání. 
V současnosti zaměstnáváme registrovanou fyzioterapeutku, která 
splňuje kritéria odbornosti dle zákona č.96/2006 Sb. má předepsané 
vzdělání včetně atestace v oboru „Aplikovaná fyzioterapie“. Věnuje se 
fyzioterapii v DPS Zličína a návštěvní službě v Řepích. 
Fyzioterapie je prováděna na základě indikace praktického lékaře, lé-
kaře specialisty či ošetřujícího lékaře z lůžkového oddělení nemocnice 
a jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (VZP, ZPmV, VoZP, OZP).  
V roce 2015 bylo uskutečněno 748 návštěv u 148 klientů. 
O rozsahu služeb a frekvenci jejich využití rozhoduje praktický lékař ne-
bo ošetřující lékař a péče je uskutečňována podle volné kapacity služby.
Fyzioterapie je využita i ve skupinových cvičeních, která jsou určena pro 
seniory Řep a Zličína a konají se několikrát týdně v CSZS a v DPS Zličín.

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

PhDr. Jindřich Kadlec, ředitel CSZS

Centrum sociálně zdravotních služeb se představuje
Fyzioterapie
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Centrum sociálně zdravotních služeb nabízí 

Plavání pro seniory 
Plavání probíhá od 1. dubna do 24. června a od 16. září do 2. prosince 2016,  
vždy v pátek od 16 do 18 hodin. 
Díky finanční podpoře městské části Praha 17 je plavání pro seniory zcela zdarma. 
Podmínkou je trvalé bydliště v Praze 17 a věk od 60 let. 
Zájemci se mohou hlásit osobně v recepci Centra sociálně zdravotních služeb v bendově ulici 1121 nebo telefonicky na čísle 235 314 141 nebo 
777 575 117 v pondělí – čtvrtek v pracovní době od 7.00 do 15.30 hod.
neváhejte, počet míst je omezen! PhDr. Jindřich Kadlec, ředitel CSZS

Termíny přistavení:  
dne 5. 4. 2016 od 8.00 do 11.00 hodin 
dne 5. 5. 2016 od 12.00 do 14.30 hodin.

Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu Fiat 
Ducato, označeném logem Pražské plynárenské, a. s., zaparkovaném 
na parkovišti u úřadu MČ Praha 17 – Řepy, Žalanského 291/12b.

Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby:
•  zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
•  změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.)
•  převzetí reklamace, tiskopisy a informační brožury
•  výměna, kontrola a zaplombování plynoměru

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

Mobilní obchodní kancelář 
Pražské plynárenské, a.s.

Vážená redakce,

dovolte, abychom poděkovali za aktivitu Úřadu 
mč Praha 17 – za oslavu jubilantů (75. – 85. výročí) 
konanou dne 18. února 2016 v kC Průhon, na kterou 
byl pozván i náš tatínek Rudolf Vrábek.
naši jubilanti jsou lidé, kteří na tomto sídlišti začínali žít a prožili zde 
více jak 30 let. A doufejme, že dobře, protože měli dobré sousedy a vi-
děli proměny sídliště (k lepšímu – viz krásné kulturní centrum Průhon, 
zeleň, sportovní středisko, atd.).
Děkujeme i za vtipné vystoupení dětí, za pohoštění a též paní starostce 
Synkové a jejím spolupracovnicím z matriky, že si řepských občanů váží 
a že si na ně takovou milou oslavou vzpomenou.
Přejeme i dalším jubilantům stále pevné dobré zdraví a hezký život 
u nás v Řepích.

Rudolf Vrábek (jubilant)
JUDr. Jiřina Castorena (dcera)
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Pátky: 1. 4., 8. 4., 15. 4., 22. 4. a 29. 4. od 19.30 hod.
 – VEČERY S ŽIVOU HUDBOU V HOSPůDCE KULTURÁČKU
každý pátek – další oblíbený večer s živou hudební produkcí ke zpěvu či 
poslechu u dobrého pivka, vínka, či kávy, ale především mezi dobrými 
lidmi v hospůdce kulturáčku. Aktuální přehled, kdo který termín pro vás 
hraje, najdete na www.kulturacek.cz 
Vstupné dobrovolné.

Sobota 2. 4. od 19.00 – VELKÝ JARNÍ BÁL 
JARNÍ BÁL V KULTURÁČKU s kapelou ŽIVÁ HUBA a k tomu něco 
do huby ☺ od našeho skvělého šéfkuchaře.
k tanci a poslechu hraje kapela „Živá huba“ (www.zivahuba.cz) známé 
hity především českých interpretů. Více informací na www.kulturacek.cz 
Rezervace a objednávky míst na: stanislavmacek1@gmail.com 
Vstupné dobrovolné (doporučené: 50 kč)

Neděle 3. 4. od 15 hodin – Patálie pana Paka – divadlo pro děti
hraje divadélko POhADLO
Pohádka Patálie pana Paka motivuje děti k ekologii a třídění odpadu. 
Vstupné dobrovolné (doporučené: 50 kč)

Neděle 10. 4. Divadelní představení pro děti: KEJKLÍŘ
Z části veselá pohádka ze života podle pohádky bratří Grimmů – inscena-
ce o jednom herci a desítkách postav, pětačtyřicet minut dobré zábavy.
Vhodné pro děti cca 4 – 10 let. hraje divadelní společnost keJkLíŘ.
Vstupné dobrovolné (doporučené: 50 kč) 

Neděle 17. 4. od 15 hodin – NENÍ NÁM TO UKRADENÝ
Rodinná muzikálová detektivní hra – Staňte se spoluautory detektivní 
hry! JSTe kReATIVní A RÁDI LOGICky PŘemÝŠLíTe, VymÝŠLíTe PŘíbĚhy 
A PŘemÝŠLíTe nAD DĚJem, PAk PŘIJĎTe PÁTRAT A VyhRÁT 1 000 kč! 
Vhodné pro děti od 12 let.  hraje Centrum muzikálového herectví.

Promo video: https://www.youtube.com/watch?v=7xRIxOy84m8   
Vstupné: 50 kč, Objednávky vstupenek:  e-mAIL: c-m-h@c-m-h.cz

Neděle 24. 4. od 15 hodin – divadélko pro děti – BROUČCI
klasické loutkové Sváťovo dividlo tentokrát dětem představí pohádku 
o broučkovi ve svém jedinečném a originálním pojetí.
Vstupné dobrovolné (doporučené: 50 kč)

Sobota 30. 4. od 17 hodin – PÁLENÍ ČARODEJNIC V KULTURÁČKU
Od 17 hodin čarodějně laděná zábava pro děti plná písniček, zábavy, 
soutěží, tančení, dovádění a rejdění čarodějnic a čarodějů s hudební 
skupinou myš a maš! (www.mysamas.cz). 
Od 19 hodin ŽIVÁ huDební PRODukCe! 
OheŇ, OPÉkÁní a GRILOVÁní OD 17 hODIn! čarodějnické masky dětské 
i dospělé jsou vítány! Podrobnější informace na www.kulturacek.cz 
Rezervace a objednávky míst na: stanislavmacek1@gmail.com 
Vstupné dobrovolné (doporučené: 60 kč)

Hned 1. 5.(neděle) od 15 hodin se můžete těšit např. na pohádku – 
POHÁDKY ZAHRADNÍČKA PEPINA (hraje Nezávislé divadlo)

na Bílé Hoře
program na duben 2016

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

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

10. 4. Koncert holandského ženského pěveckého sboru. kostel sv. Ro-
diny, od 17.00 hod., vstupné dobrovolné.

14. 4. S radostí do jara s písní na rtech – koncert studentů Gymnázia 
a hudební školy hl. města Prahy z pěvecké třídy profesorky a operní pěv-
kyně Virginie Walterové (účinkují: J. Ditrich, A. klimešová, D. nováková, 
n. Dudová, J. Pazourková a e. Grohová, klavírní doprovod: prof. miroslav 
navrátil, na programu písně a árie L. Janáčka, A. Dvořáka, b. Smeta-
ny, k. bendla, G. F. händla, Ch. Gounoda aj.). Refektář, od 15.30 hod., 
vstupné dobrovolné.

15. 4. Flétna a klavír – flétnový koncert žáků Zuzany hrbkové. Refektář, 
od 17.00 hod., vstupné dobrovolné.

17. 4. Orchestrální řada Archioni Plus pod vedením michala macourka, 
na programu b. bartók, C. Debussy a m. P. mussorgskij. kostel sv. Rodiny, 
od 17.00 hod., vstupné dobrovolné.

21. 4. Violoncello a klavír (účinkují: Vladimír a marek Sůvovi – violon-
cello, martin Plas – klavír, na programu D. Popper, L. Janáček, k. Davydov 
a J. S. bach). koncert se uskuteční s finanční podporou nadace Leoše 
Janáčka. Refektář, od 15.30 hod., vstupné dobrovolné.

24. 4. Duo Dacapo (účinkují: kateřina macourková hlaváčová – flétna, 
michal macourek – klavír, Ondřej kvita – housle, na programu: J. Suk, 
J. Ibert, C. Debussy, Ch. m. Widor). kostel sv. Rodiny, od 17.00 hod., 
vstupné dobrovolné.

30. 4. Komorní smíšený sbor VIDUS z Lotyšska pod vedením kalvise 
Ozoliņše, hostující na pozvání Pražského smíšeného sboru (na programu 
duchovní hudba lotyšských a zahraničních autorů). kostel sv. Rodiny, 
od 10.00 hod., vstupné dobrovolné.

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

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

Domov sv. Karla Boromejského program na duben 2016

Stále se můžete hlásit do našich uměleckých zájmových 
kroužků jako je třeba: • MUZIKÁLOVÝ KURZ (zpěv, tanec, 
herectví) • TANEČKY – MUZICÍROVÁNÍ S MYŠ A MAŠ, • HUDEBNÍ 
WORKSHOPY A SBOROVÝ ZPĚV s populárním dirigentem 
a skladatelem OTOu bALAGem • ORIENTÁLNÍ TANCE pro děti 
i dospělé • ANGLIČTINA pro děti. nyní také nově v kulturáčku 
najdete: • CVIČENÍ PRO ENERGII A OVLÁDÁNÍ TĚLA (vhodné i pro 
starší zájemce, kteří chtějí zlepšit svou fyzickou kondici) • nebo 
dopolední CVIČENÍ NA ŽIDLÍCH pro seniory.

Více informací a aktualizovaný program najdete na  www.kulturacek.cz
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Fotografický workshop 
pro začátečníky

Migrační krize a hrozba  
islámského státu

Divadlo pro děti:  
Jak na obra

LiStOVáNí:  
Fotbalové deníky

Pálení  
čarodějnic

Máte digitální zrcadlovku, ale nevíte si rady s jejím nastavením? Pojmy 
jako ISO, clona a čas jsou pro vás španělskou vesnicí nebo v nich prostě 
jen tápete? Přihlaste se na workshop pro úplné začátečníky, který bude 
obsahovat nejen nezbytnou teorii, ale také nejrůznější cvičení, při kte-
rých si můžete získané znalosti ihned vyzkoušet v praxi. Akce se bude 
konat při minimálním počtu 5 účastníků. Přihlášky nejpozději do 20. 4. 
2016: marketing@pruhon.cz/724 773 024. (cena 800 Kč)

Jaké jsou důvody a dopady migrační krize? Poznejte hrozbu terorismu ex-
portovaného Islámským státem. Přednáška na ryze aktuální téma s PhDr., 
Mgr. Vladimírem Svobodou, členem Sdružení válečných veteránů ČR, kte-
rý se řadu měsíců pohyboval na území ovládaném Talibanem. Společen-
ský sál KC Průhon. (vstupné dobrovolné)

Krásná princezna Juliana je v nesnázích! Kdo ji zachrání ze spárů hrozivého 
obra? Své plány začnou střádat Honza a Honza. Dva odvážlivci se stejným 
jménem, ale dokonce i stejnou tváří. Jsou to totiž dvojčata. Společně vy-
myslí dokonalý plán záchrany. Který z nich si ale nakonec získá princeznino 
srdce? Vhodné pro děti z MŠ, 1. – 4. třídy ZŠ. KC Průhon. (vstupné 40 Kč)

LiStOVáNí vyráží znovu na turné s Jiřím Hájíčkem a jeho Fotbalovými de-
níky, které kdysi psal po Mistrovství světa ve fotbale v Německu. Tato road 
movie není ale zdaleka jen o fotbale a už vůbec ne jen pro muže. Honza 
chtěl na MS do Německa, místo toho podniká zvláštní cestu po republice  
s 19letou dívkou, kterou zná teprve týden... Délka 50 min. Hrají: Lukáš Hej-
lík, Věra Hollá. Společenský sál KC Průhon. (vstupné 80 Kč)

Čarodějnice a čarodějové, vezměte svá košťata a vyražte na tradiční dub-
nový slet! K poslechu zahraje kapela Dum Doobie Doobie Band. Po se-
tmění se připravte na ohňovou show umělecké skupiny Infinitos. Místo 
konání: louka před řepskou radnicí v Žalanského ulici. (vstup zdarma)

NE 14-18

ČTVRTEK 18:00

SOBOTA 15:00

ÚTERÝ 18:00

SOBOTA 16:00

24
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30

Divadlo pro děti:  
Medvědí pohádka

Divadlo pro děti:  
Jak bobr hledal déšť

Společenský večer 
Prahy 17

Divadlo pro děti:  
O Popelce

Na obrovské medvědí hoře se kdysi dávno usadil celý medvědí rod. Med-
vědům tu nic nechybí, mají všechno, co mají rádi. Rybník, louku, stromy, 
i cestičku, která vede až do pohádky. Na co čekat, tak vzhůru na cestu! 
Loutkové představení s nafukovacími kulisami je vhodné pro menší divá-
ky z MŠ/1. stupně ZŠ. Délka 40 min. Divadlo Rolnička. Společenský sál KC 
Průhon. (vstupné 40 Kč)

Je vedro, sucho a po dešti ani památky. Rosnička horko těžko skáče na 
souši, hráz mrzutého raka je k ničemu a malé vážky si nemohou hrát. Co  
s tím? Bobr se rozhodne zachránit situaci a vydá se na dobrodružnou ces-
tu. Povede se mu najít déšť? Nechte se překvapit. Hraje: Jana Kollertová. 
Agentura Dodo. Společenský sál KC Průhon. (vstupné 40 Kč)

Tradiční benefiční akce s hudbou, tancem a zábavným programem. Výtě-
žek z večera bude věnován Nadačnímu fondu Zdeňky Žádníkové. Veče-
rem provází Zdeněk Podhůrský. Sokolovna Řepy. (vstupné 200 Kč)

Oblíbená pohádka plná písniček, při které se rozhodně nudit nebude-
te. Malí diváci budou společně s Popelkou přebírat hrášek, zatančí si na 
plese s princem a vyzkouší si princeznin střevíček. Představení na motivy 
známé pohádky, které má na svědomí Miroslav Vildman, je vhodné pro 
nejmenší diváky. Divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila. Společenský sál 
KC Průhon. (vstupné 40 Kč)

SOBOTA 15:00

SOBOTA 15:00

PÁTEK 20:00

SOBOTA 15:00

02

09

08

16

Výstava: Dominik Mareš: 
Odborník na vznik galaxií

Prodejní výstava obrazů Dominika Mareše, autora uměleckých děl v duchu 
strukturální abstrakce, které jsou součástí soukromých sbírek ve více než 
dvaceti zemích. Jeho obrazy byly k vidění na čtyřech desítkách samostat-
ných výstav v Čechách i zahraničí. Výrazné struktury a primitivní piktogramy 
reflektují dědictví výtvarného umění, které ve spojení s neonovými barvami 
zprostředkovává divákovi hluboce prožité osobní sdělení. Výstava obrazů 
potrvá do konce června 2016. Galerie KC Průhon. (vstup zdarma)

PO-PÁ 9 - 19 
SO 9 - 13
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V sobotu dne 13. února se v sále Sokolovny konala „druhá“ SPORTOVní 
ZÁbAVA. nyní bychom rádi touto cestou zpětně poděkovali za spolu-
účast a za materiální nebo finanční pomoc při zajištění a konání této 
zábavy těmto organizacím či jednotlivcům. největší měrou nám po-
mohla městská část Praha 17, kdy nám poskytla prostory sálu Sokolov-
ny, a také naši akci odprezentovala jak ve vývěskách, tak na velkoploš-
né inzerci, což nám přitáhlo více lidí. Díky moc. 
Dále děkujeme ZŠ genpor. Fr. Peřiny – za výrobu tematické výzdoby 
sálu (v podobě mnoha krásných obrázků zobrazujících různé sporty), 
Školce Želvička, pivovaru a restauraci u Fleků, kosmetickému salónu 
Špačková, rodinám koldů, baroušů, Weissů, Ondráků, macků, Rottů, 
Říhů, beránků, Šnajdrů, Vytvarů, kočovských, paní náhoriové, pánům 

Jiřímu kundeláskovi, Žmolilovi a všem ostatním, kteří to předali trené-
rům jednotlivých týmů. Všem ještě jednou moc děkujeme, že podpořili 
náš klub TJ Sokol Řepy a budeme rádi, když nám zachováte přízeň i na-
dále. 
Jen doufáme, že jste na nás nezanevřeli po zmatcích s tombolou, za 
které se ještě jednou omlouváme. Poslední také velké poděkování patří 
restauraci Sokolovna, která zajistila občerstvení v průběhu celé zába-
vy, taneční skupině b-Original, která se postarala o taneční vystoupení 
a výborně do této akce zapadla a nakonec kapele InDeX, protože nám 
po celý večer hrála od podlahy jednu známou písničku za druhou, takže 
jsme si všichni nejen dobře zatančili, ale i zazpívali!

TJ Sokol Řepy-FOTBAL

Konala se druhá Sportovní zábava

Foto: -ras-

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

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

Vaše příspěvky můžete doručit buď osobně 
či poštou do redakce, Žalanského ul. 291/12b nebo 
e-mailem na adresu: redakce@praha17.cz

ŘEPSKÁ vyhlašuje novou soutěž pro všechny čtenáře!!!

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

Dům s pečovatelskou službou

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

Pro vás všechny soutěživé vyhlašujeme téma: 

„POČASÍ V ŘEPÍCH“ a necháváme jen na 

vašem uvážení, jakým způsobem toto téma  

ztvárníte. Můžete zaslat fotografii, namalovat  

obrázek, napsat báseň, povídku či fejeton… 

Fantazii se zkrátka meze nekladou!Těšíme se  
na vaše  

příspěvky!

„POČASÍ V ŘEPÍCH“

V pořadí již třetí Večer přímo muzikálový rozezněl řepskou Sokolovnu 
v podvečer 15. března. Tentokrát patřil především ženám, jelikož připo-
mněl nedávno slavený mezinárodní den žen.
V pestrém programu celého večera diváci viděli jak děti z muzikálového 
kroužku ZŠ genpor. Fr. Peřiny, tak dospělé účinkující z hudebního divadla 
La Scuola, které funguje při stejné škole. nutno podotknout, že nadšení, 

které z účinkujících vyzařovalo, se rychle přeneslo i do sálu. V první části 
představení jsme si užili ochutnávku z celosvětově známých muzikálů, jako 
jsou bídníci, Divotvorný hrnec, Za zvuků hudby, Chicago, my fair lady nebo 
Cats a po přestávce a občerstvení jsme se přenesli na dvůr karla IV. do noci 
na karlštejně a následně k muzikálu Drákula, Pomáda nebo mary Poppins. 
Děkujeme za hezký zážitek.

-ras-

Řepská Sokolovna opět patřila muzikálům

Foto: -ras-



Šachy. hra s nejkomplexnějšími pravidly, kterou lidstvo dokázalo vymyslet 
a zatím nedokázalo překonat. Jsou jednou z mála her, kterou neovlivňuje 
prvek náhody a o vítězi rozhodují jen znalosti a schopnosti. V soutěžní po-
době je dokonce považována za odvětví sportu. 
Takovou soutěží je i Šachista Řepy, která se v letošním roce konala již po 
osmé. Jedná se o soutěž registrovaných i neregistrovaných hráčů, orga-
nizuje ji Společnost pro obnovu řepských tradic, a koná se pod záštitou 
mč Praha 17. Zájem byl letos opravdu velký. Sál řepské Sokolovny, kde se 
akce již tradičně konala, byl plný. Letos se soutěže účastnilo 44 hráčů.
V kategorii nejmladších hráčů do 15 let se umístili: 1. místo – matouš hla-
vina, 2. místo – martin Varhulík, 3. místo – Filip eliáš.

V kategorii neregistrovaných hráčů se umístili: 1. místo – Václav Srba, 
2. místo – Rudolf beran, 3. místo – Luboš Chlanda.
V kategorii registrovaných hráčů se umístili: 1. místo – Pavel Slovák, 
2. místo – marie bažantová, 3. místo – Adam kadlec.
Vítězům ceny předala starostka Jitka Synková. Touto cestou bychom 
rádi poděkovali za organizaci právě Společnosti pro obnovu řepských 
tradic, Anně baumové, řediteli turnaje Jiřímu baumovi, klubu seniorů 
 Centrum, jejichž zástupkyně přišly ochotně s organizací pomoci a stejně 
tak paní Zdeňce neužilové. Pro letošní ročník byly šachové sady zapůjčeny 
z DDm Praha 6, Lokomotivy Radlice a Dukly Praha 6, kterým tímto také 
děkujeme. 

-mish-

BylI JsmE PŘI tOm
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V Řepích se již po osmé konal šachový turnaj

Foto: -mish-

Foto: -mish-

bylo středeční ráno 9. března a scházeli jsme se plni očekávání svátečního 
dne. Sešlo se nás hodně – 41 členů z klubu seniorů Řepy. činili jsme se 
všichni. Ženy a muži, dnes slavnostně odění, připravovali muziku i pohoš-
tění. 
Zazněl gong a slavnostní přípitek. Slova se ujal náš předseda Pepa a ja-
ko vždy byla připravena milá básnička pro nás ženy, nahraná na diktafon. 
Překvapení přišlo od našeho garanta pro kulturu Lojzíka. Poblahopřál nám 
ženám také básničkou z vlastního pera. Ozval se spontánní potlesk, oba 
naši poéti si to zasloužili.   
Pánové nám pak rozdali kytičky, všichni muži se snažili, abychom byly 
spokojené. 
Jako bonus k nám zavítala bylinkářka. Radila, míchala a prodávala své by-
linné produkty, vše jak jinak pro zlepšení našeho zdraví. 
Ale my v klubu máme svoji členku Jiřinku, která se stará o naše zdraví. Je 
naše výživová expertka. Dali jsme na její radu a odměnili jsme se všichni 
dárečkem. kurkuma to je to pravé koření a my tomu fandíme.  
museli jsme i pracovat, přijali jsme do našeho klubu další nové členy a je 
nás už 53. čeká nás bohatá sezóna v oblasti sportování, turnajů, vzdělává-
ní, kultury, výletů, a střetávání se s přáteli z jiných klubů seniorů.

Všem, kteří se postarali a přispěli k dobré atmosféře oslav mDŽ moc a moc 
děkujeme. 

Ing. Mária Szitányiová,  

V  Klubu seniorů Řepy slavili MdŽ

Foto: Mgr. Petr Gruber

Zdravice k MDŽ seniorkám KSŘ

Osmý březen býval krásný svátek, 

našich milovaných žen a matek. 

Slavíval se odpoledne v pátek  

na parketu býval pěkný zmatek.

Věřte mi to milé dámy, 

bez ohledu na nás pány, 

buďte dlouho mezi námi 

mějte svoje smělé plány.

Naše krásné pusinky, 

máme pro vás květinky, 

přejeme vám hodně zdraví 

ať vás činnost v klubu baví.

Sportování, povídání, 

oslavy i pokecání. 

Buďte naší pohodou, 

seniorskou ozdobou.

To vám přeje parta kluků, 

dříve narozených buků. 

Máme rádi naše krásné Řepy 

a to byly verše Pepy.



INfORmuJEmE

18

Přivítali jsme nové občánky

Novými občánky se stali: 
Robin heveroch, barbora Volfová, Anna Luteránová, Štěpán borský, Sofia kusynová, 
Františka Věrčáková, Filip kyzr, David Sochor.

-ras-

Dopoledne 22. března se v obřadní 
síni řepské radnice konalo další vítání 
nových občánků. Celý obřad byl opět 
připraven a organizován matrikářkami 
z Odboru občansko správního. Dnešní 
obřad byl však něčím výjimečný – mezi 
občany naší městské části byl přivítán 
také 1. řepský občánek roku 2016, kte-
rým je Robin heveroch. 
Přítomné uvítala svým projevem sta-
rostka Jitka Synková, která popřála 
našim nejmenším do života jen to dob-
ré, spoustu lásky a zdraví. Rodičům 
pak hodně trpělivosti i tolerance. 

Duben nám začíná Aprílem a končí Sletem čarodějnic. A těch 28 dní me-
zi tím bude naplněno jarem, sluníčkem a dobrou náladou! Sluníčko tedy 
zaručit nemůžeme, ale dobrou náladu určitě mít budete, když zavítáte 
i s dětmi k nám do mateřského centra Řepík.
Dnes vám přiblížíme oblíbené montessori hrátky, které se u nás kona-
jí každý pátek. Lektorka Lucka je odbornicí na montessori pedagogiku 
a kromě vedení kurzů také sama vymýšlí a vyrábí nejrůznější pomůcky, 
které si můžete také při hrátkách vyzkoušet a osahat. kurz je rozdělen 
na dvě skupinky pro děti maličké, které ještě zkoumají svět ústy, a pro 
děti starší cca do 3 let. 
každý pátek je věnován určitému tématu – v dubnu se můžete těšit hned 
na 5 setkání: Velikonoční překvapení, čtvero ročních období, Dlouhý, 
Široký, bystrozraký, Papírování a městské radovánky. kapacita kurzu je 
omezena na cca 10 dětí a pro ty je potom připraven stejný počet aktivit 
tak, aby se na každého dostalo a všichni se vystřídali. 
Velký důraz je kladen také na aktivní přítomnost rodiče, který pozoro-
váním svého dítěte poznává jeho schopnosti, dovednosti a zájmy. na 
tomto základě může i doma vymýšlet aktivity a hry, které budou po-
tomka bavit. Lektorka Lucka je po celou dobu k dispozici jak dětem, tak 
rodičům. neváhejte se na ní obrátit, ráda vám pomůže mimo jiné také 
s výběrem vhodné školky.

Pokud jste na montessori ještě nebyli, nebo vás zajímá více informací, 
navštivte naši webovou stránku, kde se dozvíte vše potřebné a můžete 
se rovnou přihlásit na kurz. 
mc-repik.webnode.cz/montessori-hratky/

Příjemné jarní procházky přeje
Míša Záleská 

MC Řepík – Duben ve znamení Montessori

Foto: -ras-

Ani tentokrát nechybělo dětské vystoupení, o to se postaraly děti z mateřské školy 
Socháňova se svými učitelkami hanou Paulovou a kateřinou Váňovou.
Pak již přišly na řadu gratulace, maminky obdržely kytičku, pro děti jako vzpomín-
ka na tento den byl připraven pamětní list a malý dárek. Ani tentokrát nechybělo 
společné fotografování. Fotografie a záznam na DVD, který všichni přítomní obdrží, 
budou jistě dlouho připomínat slavnostní dopoledne.
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Základní škola genpor. Františka Peřiny i v tomto roce uspořádala ly-
žařský výcvikový kurz pro žáky sedmých tříd. Přestože nám k akci počasí 
moc nepřálo, pobyt na horách jsme si užili.
nedostatek sněhu byl vyvážen příjemným ubytováním a programem, 
který pro nás připravili naši instruktoři – mgr. Jarmila Dětinská, 
mgr. Jana Štěpanovská, mgr. martin Ceman a Lukáš Psohlavec.
Zalyžovali jsme si, vyrazili jsme na snowtubing, chodili na procházky, 
například na rozhlednu Žalý.
Večery jsme trávili různě. Zajímavá byla třeba beseda se členem horské 
služby, zatančili jsme si na diskotéce nebo jsme mohli jet na večerní 
lyžování. Závěrečné závody na sjezdovce jsme také zvládli.

Miriam Rýdlová, žákyně 7. A

ZŠ Jana Wericha

užili jsme si nejen lyžování

ZŠ genpor. Fr. Peřiny

Letos poprvé se obvodní kolo ve vybíjené 4. – 5. tříd konalo zvlášť pro 
kategorii chlapců a děvčat. nejdříve se hrálo ve skupinách a vždy dvě 
nejlepší školy postupovaly do finále. naši chlapci svoji skupinu vyhráli 
a děvčata skončila druhá. Jako jediné škole se nám podařilo postoupit 
v obou kategoriích. Ve finále děvčata vybojovala stříbro, chlapci bronz. 

Mgr. Jana Škvorová, učitelka TV

Foto: Archiv školy

Foto: Archiv školy

Stříbro a bronz za vybíjenou

Základní škola Jana Wericha dbá na zlepšování vzájemných vztahů mezi 
žáky. Jedním z projektů jsou vzájemná spojenectví mezi ročníky prv-
ního a druhého stupně. Třída 7. b společně s učitelkou mgr. martinou 
míkovou uspořádala zajímavý program pro partnerskou třídu 3. C. Žáci 
Tomáš kalina a Jirka martinů připravili pro žáky třetí třídy velmi lákavý 
program o bikrosových a downhillových kolech. Oba žáci poutavě a za-
svěceně ukazovali dětem rozdíly mezi koly, předvedli sportovní ukázky 

na hřišti před školou a také umožnili dětem samostatnou jízdu na těch-
to kolech. na závěr se děti zajímaly o možnostech tréninku. možná nám 
v Řepích přibydou další sportovci! Žáci z 3. C společně s paní učitelkou 
Pavlou Šimůnkovou děkují za velmi hezkou přednášku a výborné dva 
nové školitele ze sedmé třídy.                                    PhDr. Pavla Šimůnková

ZŠ Jana Wericha 
vychovává budoucí školitele

Foto: Archiv školy

V pátek 4. března 2016 se žáci 3., 4. a 7. tříd zúčastnili přednášky s ná-
zvem „Vodní ptáci“. Přednášející Zuzka a chovatel ptáků Viktor sezná-
mili děti s některými vodními ptáky. Součástí přednášky byla zajímavá 
prezentace i živé exempláře. například zástupce kachny divoké – kačer 
Donald, kterého si žáci mohli i pohladit nebo kormorán, který vypadal 
značně nebezpečně. Dokonce i čáp se hrdě procházel po pódiu – asi je 

zvyklý se předvádět posluchačům. Děti se dozvěděly spoustu zajíma-
vých informací o životě těchto zvířat a odpovídaly na otázky Zuzky i pa-
na Viktora. 

Těšíme se na další přednášky s ORnITOu o životě ptáků. 
E. Sobotka 9. A, D. Holub 9. A – ABC tým

Vodní ptáci ve škole
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Ve středu 27. dubna 2016 od 10 hodin se u ZŠ Jana Wericha, Španielo- 
va 19/1111 pod záštitou ministra zemědělství mariana Jurečky koná již 
tradiční akce Den Země. Pořadatelem je městská část Praha 17 v čele s naší 
starostkou Jitkou Synkovou a základní školy. 
Ty představí své projekty, úspěchy v oblasti ekologické výchovy. Formou 
soutěží si své znalosti mohou vyzkoušet děti, žáci i jejich rodiče. mateř-
ské školy budou vyzdobeny galerií na plotech na téma ochrany životního 
prostředí. 

náš program obohatí také Výzkumný ústav rostlinné výroby, česká země-
dělská univerzita, Centrum sociálně zdravotních služeb, firma CountryLi-
fe, ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení a střední školy sídlící v Ře-
pích – mensa gymnázium o.p.s. a Pražská taneční konzervatoř a střední 
odborná škola s.r.o. 

Mgr. Naděžda Zemanová,
vedoucí Odboru školství a kultury

Foto: -mish- Foto: -mish-

den Země oslavíme také letos

Foto: -mish- Foto: -mish-

bližší informace: zastupkyne@mslaudova.cz, tel.: 603 878 410

Duha

MŠ Laudova
se speciálními třídami

Opuková

Sluníčko

Fialka

Duha

MŠ Laudova
se speciálními třídami

Opuková

Sluníčko

Fialka

mŠ Laudova 1030/3 přijme od 1. 7. 2016 
UKLÍZEČKU na 6 hod. denně. Požadujeme 
kultivované a profesionální vystupování, aktivní 
a týmový přístup k práci, pečlivost, samostatnost, 
spolehlivost a zodpovědnost, komunikační 
a organizační schopnosti. 

mŠ Laudova 1030/3 přijme od srpna 2016 
KUCHAŘKU na 6 hod. denně. Požadujeme 
praxi v kuchyni, kultivované a profesionální 

vystupování, aktivní a týmový přístup 
k práci, pečlivost, samostatnost, 

spolehlivost a zodpovědnost. 

MATEŘSKÁ ŠKOLA LAUDOVA PŘIJME

Z úspěchu v soutěži, která byla vyhlášena na podzim roku 2015 na téma 
„Doprava v Řepích“ se radovaly zejména děti. A to jak v Základní škole gen-
por. Františka Peřiny v Socháňově ulici, tak v Základní škole Jana Wericha. 
Cenu dětem předal zástupce starostky martin marek. 

Věřme, že děti tak získaly dobrou motivaci do dalšího soutěžení a zapojí 
se i do příštích témat naší řepské soutěže. Šanci zúčastnit se máte ostatně 
všichni, uzávěrka tématu „Počasí v Řepích“ je již 10. dubna (viz informace 
na str. 16). -ras-

Předali jsme ceny za soutěž doprava v Řepích
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Dětská atletická liga 2016
Sportovní areál při ZŠ Jana Wericha ve Španielově ulici
Vždy od 15.30 hodin prezentace, v 16 hodin zahájení.

20. 4. 2016 – Skokanské odpoledne (skok vysoký, daleký, z místa)
 1. 5. 2016 – Rodinný závod – lesopark Řepy 
 4. 5. 2016 – Vrhačské odpoledne (hod míčkem, hod medicinbalem)
 1. 6. 2016 – Překážkové odpoledne
 7. 9. 2016 – Běžecké odpoledne (sprint, vytrvalost)
21. 9. 2016 –  Finále Atletické ligy – Vícebojařské odpoledne  

(sprint, hod, skok do dálky)
 5. 11. 2016 –  Vědomostně přespolní běh pro děti – Lesopark Řepy 

I letos na děti čeká losování dvou horských kol Author, jak mezi všemi závodníky, tak vítězi celé série závodů v daných kategoriích. 
Dětská Atletická liga Řepy je sérií závodů, která dává šanci každému dítěti a každý si odnese něco dobrého. Závody jsou již tradičně 
na hřišti ZŠ Jana Wericha a prezentace v den závodu je vždy od 15.30 hod., start závodu od 16 hodin.  Také rodinný závod, který 
se přesunul do lesoparku Řepy, bude odstartován prezentací od 9.30 hod. a start závodu od 10.00 hodin. Po závodě na děti čeká 
opékaní buřtů. Veškeré změny a časové harmonogramy, můžete sledovat na stránkách www.atletikarepy.cz 

Tomáš Slavata 

V roce 2010 se Tomášovi podařilo uskutečnit sérii 
amaterských triatlonových závodů pod jménem Albert 
triatlon tour pro děti z dětských domovů i běžných rodin 
po celé ČR. Velkou změnou předešlých dvou let byl název 
celé tour, ve které přestalo figurovat jméno obchodního 
řetězce, ale po dohodě s partnery nese jméno Tomáše 
Slavaty. Odprostila se tedy od reklamního štítu a začala 
se soustředit na příběh, který tato série nese. Tomáš 
chce předat kus něčeho, čemu věří, nikoliv akci spojovat 
s velkými firmami a jejich názvy. V roce 2016 vstoupí tento 
unikátní projekt do 6. ročníku. Tomášovo odhodlání měnit 
svět sbírá ceny nejen u nás, ale i ve světě a v loňském roce, 
byl také vybrán do projektu Českého Rozhlasu – Hrdinové 
20. století a stal se členem správní rady Nadačního Fondu 
Pomoci, který pomáhá lidem, kteří se dostanou do tíživé 
situace a spravedlnost je v nedohlednu. Jeho práci se také 
snažila zachytit v dokumentu pro Českou Televizi Theodo
ra Remundová, která s ním strávila čtyři dny a natáčela také 
na finálovém závodě v Řepích. Na dokument se můžeme 
těšit v září tohoto roku. 
Každý rok se nese v mottu, které nese kus Tomášova 
příběhu, který dává lidem a dětem kolem sebe. I tento rok 
tomu není jinak a on sám otevírá další kus svého života 
a inspirace, která ho potkala. 

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 18. září 2016 v Praze. Hlavními cenami pro 
závodníky Slavata Triatlon Tour budou horská kola značky 
Author, která se budou losovat, aby měl opravdu v tomto 
závodě šanci naprosto každý, bez ohledu na výsledek 
závodu (celkem se na jednom závodě rozdají čtyři kola).  
Start závodu je vždy od 16 hodin a prezentace otevřena 
od 15 hodin. Veškeré doplňující informace naleznete na 
stránkách www.slavatatriatlontour.cz. 

1 10. 5. 2016   Start závodu Praha – u městského úřadu 
Praha 17

2 12. 5. 2016   Tábor – Areál Komora

3 17. 5. 2016   Brno – Sportovní Areál Pod Plachtami, 
Nový Lískovec

4 18. 5. 2016   Telč – u rybníka Roštejn

5 24. 5. 2016   Náchod – dopravní hřiště

6 26. 5. 2016   Děčín – Zámecký park, Mariánská louka

7 31. 5. 2016   Hrádek nad Nisou – rekreační 
areál Kristýna

8 10. 6. 2016   Plzeň – Velký rybník Bolevec

9 14. 6. 2016   Olomouc – park Flora

0 15. 6. 2016   Karviná – Areál loděnice v parku 
Boženy Němcové

q 16. 6. 2016   Otrokovice – Rekreační oblast 
Štěrkoviště

w 18. 9. 2016   Finále Praha – u městského úřadu 
Praha 17

Tomáš Slavata

„Jeden moment, jeden život“Slavata Triatlon Tour 2016
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Jelikož nám již na konci měsíce března vypukly mistrovské zápasy jarní 
části sezóny 2015–2016, rádi bychom vás, občany naší městské části, 
pozvali na domácí zápasy všech našich týmů. Všichni hráči uvítají, když 
je opět svým povzbuzováním poženete za vítězstvím nebo alespoň za 
dobře odehraným zápasem. nyní přinášíme kompletní seznam termínů 
domácích zápasů (viz tabulka). 

Dále vás opět budeme průběžně informovat pomocí plakátů umístěných 
ve vývěskách městské části. 
nakonec připomínáme, že se v areálu nachází i klubová restaurace, kde 
se můžete během zápasů občerstvit nebo zakoupit některý z klubových 
předmětů.

Jiří Kočovský, TJ Sokol Řepy-FOTBAL

TJ Sokol Řepy fotbal informuje

Datum Den
FOTBAL TJ SOKOL ŘEPY – ROZPIS DOMÁCÍCH ZÁPASů

Muži „A“ Muži „B“ Starší žáci Mladší žáci St. přípravka „A“ St. přípravka „B“ Mladší přípravka

3. 4. ne
Fk klánovice

(15:00)

10. 4. ne
TJ AbC bráník

(15:00)

16. 4. SO
TJ Slavoj Suchdol

(14:30)

23. 4. SO
FC háje Jižní 

město „b“ (10:30)
Fk motorlet „C“

(13:15)
TJ Sokol bílá hora 

(8:45)

24. 4. ne
FC Přední 

kopanina (17:00)
FC Přední 

kopanina (15:15)

1. 5. ne
Fk Zlíchov 1914

(14:00)
TJ Sokol Trója

(17:00)

4. 5. ST
Fk Újezd nad čer-
nými Lesy (17:30)

6. 5. PÁ
TJ Sokol Lipence

(17:00)

7. 5. SO
FAAZ Praha 

(10:45)
TJ Lokomotiva 
Praha (9:00)

8. 5. ne
Fk union Strašnice

(17:00)

14. 5. SO
Sk union Vršovice 

(10:00)

15. 5. ne
Fk union Strašnice 

„b“ (10:30)

21. 5. SO
1999 Praha 

Stodůlky (10:45)
Fk Zlíchov 1914 

(9:00)

22. 5. ne
Sk Třeboradice „b“ 

(17:00)
TJ Spartak kbely

(15:00)
FAAZ Praha 

(13:00)

28. 5. SO
Sk čechie Smíchov

(10:45)
TJ Slavoj Suchdol

(9:00)

29. 5. ne
FC Přední 

kopanina (14:30)

4. 6. SO

5. 6. ne
čZu Praha

(17:00)
Sk Radotín

(15:00)
Sk Ďáblice  

(13:00)

11. 6. SO
Fk Sparta košíře

(13:30)
TJ Slovan bohnice

(10:45)
TJ Sokol Trója

(9:00)

12. 6. ne
Sk Střešovice 1911

(17:00)
FAAZ Praha 

(15:15)

18.6. SO
Sk Dolní Chabry 

„b“ (17:00)

19.6. ne
TJ březiněves

(17:00)
Sk hostivař 

(15:00)
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klub seniorů ŘePy nasadil do boje  tři  družstva. Do finále o 1. až 
12. místo, které se konalo 6. března, jsme se však neprobojovali.
Ale naše družstva „kSŘ A“, „kSŘ b“ a „holky-lvice“ bojovala v so-
botu 5. března v Úněticích, kde se konalo velké melée trojčlenných 
družstev. Soutěžilo se o 13. až 31. místo. Jako bonus byla vyhlášená 
soutěž o nejlepšího dohazovače turnaje. 
Turnaj zahájil a podrobné instrukce oznámil kdo jiný, než Petr Fuk-
sa, mezinárodní rozhodčí, mistr republiky trojic a organizátor zimní 
ubuligy. Až nás zamrazilo, když nám Petr Fuksa oznámil, že se hraje 
jenom do sedmi bodů, aby to rychleji odsýpalo, protože každé druž-
stvo odehraje 5 kol. 
A odsýpalo to teda až moc rychle. Dvakrát  7:0 dostalo nakládačku 
„kSŘ b“ v prvním a druhém kole. naštěstí potom jsme 2 x zvítězili. 
nejlépe si vedlo naše družstvo „kSŘ A“, které si připsalo 4 vítězné 
zápasy z pěti. „holky-lvice“ bojovaly skutečně jako lvice na své kon-
to si připsaly 1 vítězství.
A jaké byly naše nejlepší výsledky?  
Gratulaci a náš potlesk si zasloužilo naše družstvo „kSŘ A“.  Celkově 
skončili na nepopulárním 4. místě a jenom dvě koule je dělily od 
umístnění na bedně, protože nikdo na turnaji nezvítězil 5x. naše 
poděkování za vzornou reprezentaci patří všem členům družstva, 
které bojovalo v složení: kapitán Jaroslav Pastorek, Jiřina Gazdí-
ková, eva Pastorková, Jiří Smělý a Petr Grúber. Družstvo „kSŘ b“ 
skončilo s dvěma výhrami na 11. místě a bojovalo v složení: kapi-
tán Josef Procházka, mária Szitányiová, miroslav Ptáček a Pavel 
holoubek.
Družstvo „holky-lvice“ skončilo s 1 výhrou na 14. místě a bojovalo 
ve složení: kapitánka Jana Tesařová, bobina kolaříková, Irena 
Christovová a marie Tupá. 
 Do finále „O nejlepšího dohazovače“ se probojovalo 11 účastníků 
turnaje z celkových 60 závodníků. mezi 11 nejlepších se dostali tři 
členové klubu seniorů Řepy. Jmenovitě Jana Tesařová, mária Szitá-
nyiová a Pavel holoubek. Gratulujeme.

Ria Szitányiová 

Proběhla V. zimní 
ubuliga v pétanque 
v Úněticích

Nakonec bychom opět rádi touto cestou oslovili i další hráče, 
kteří by měli zájem rozšířit řady některého z týmů. Pro bližší 
informace kontaktujte jednotlivé trenéry:

Mini-přípravka (ročník 2009–2010), Josef Weiss tel.: 604 594 604

Mladší přípravka (ročník 2007–2008),  
Zuzana Rottová tel.: 776 650 355

Starší přípravka (ročník 2005–2006), Jiří kočovský tel.: 605 973 685

Mladší žáci (ročník 2003–2004), David machurka tel.: 603 811 646

Starší žáci (ročník 2001–2002), Roman Polách tel.: 733 502 809

Muži „B“, Petr Žmolil tel.: 604 156 967

Muži „A“, Jaroslav Šturma tel.: 603 486 066

Nábor nových fotbalistů a fotbalistek
Fotbalový klub Sokol Řepy hledá nové hráče a hráčky narozené 
v letech 2007 a 2008. Oddíl nabízí kvalitní tréninkovou přípravu 
pod vedením kvalifikovaných trenérů a možnost hrát mládežnické 
soutěže a spoustu turnajů. Tréninky probíhají na travnatém 
hřišti nebo na umělé trávě. V zimním období jsou využívány haly 
a tělocvičny.
Dejte šanci svému dítěti prožít neopakovatelné fotbalové zážitky 
v nejrozsáhlejším kolektivním sportu na světě.

hlavní trenér: Zuzana Rottová
kontakt: 776 650 355
email: zuzanarottova@seznam.cz

RUGBY
9.4.201

6 - DĚTSK
Ý DEN

WWW.ARC-RU
GBY.CZ

PŘI PŘÍLEŽITOSTI
60.LET ARC IURIDICA

- SPORTOVNÍ SOUTĚŽE
O CENY

- UKÁZKA HRY
- ZÁPASY
- TOMBOLA, ATD.

CHRÁŠŤANY U PRAHY
OD 11:00

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

16. dubna 2016 v ZŠ Jana Wericha.

Zahájení v 9.00 hodin.

Přihlášky přijímá J. Stolina na tel.: 720 524 687
nebo e-mailem: stolina@mybox.cz a acrolak@seznam.cz

Sbor dobrovolných hasičů Řepy
Vás srdečně zve na

Den 
otevřených Dveří

v řepské hasičské zbrojnici Žalanského 1721

1. 5. 2016 
od 12 do 16 hod.
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několik otázek pro Jaroslava Hájka
Na těchto stránkách Řepské sedmnáctky pravidelně nacházíte „historické okénko“, jehož autorem je řepský rodák a zástupce 
starostky Jaroslav Hájek. V tomto čísle jsem se rozhodla Jaroslava Hájka trochu vyzpovídat, vždyť svému zájmu o historii se 
věnuje celý život.

Publikujete již mnoho let historické 
příspěvky. Informujete o různých zajímavých 
osobnostech… Čekají nás letos nějaká 
zajímavá jubilea?
Zcela určitě, rok 2016 je ve znamení mnoha vý-
znamných výročí mnohých významných osobností 
nejen ve světě, ale také v naší zemi a především 
pak v naší tehdejší malé řepské dědince. napří-
klad svět a hlavně milovníci dramatických děl si 
v tomto měsíci připomínají 400. výročí od úmrtí 
nejvýznamnějšího a nejslavnějšího anglického 
spisovatele Williama Shakespeara, celosvětově 
považovaného za největšího dramatika všech 
dob. Jeho divadelní hry a především pak citáty 

mají i po 400 letech mnohým stále co říct. Letos, 
přesněji v září, si taktéž svět a naše republika 
vzpomene 130. výročí od narození jednoho z nej-
význačnějších československých diplomatů první 
poloviny 20. století Jana masaryka, syna prvního 
československého prezidenta T. G. masaryka. 
Pro naši zemi bude bezesporu největší a nej-
významnější květnovou oslavou 700. výročí od 
narození karla IV., krále českého a císaře Svaté 
říše římské. Ve stejném měsíci, tedy v květnu, si 
připomeneme 10. výročí od úmrtí legendárního 
letce 2. světové války generálporučíka Františka 
Peřiny. V měsíci srpnu si pak připomeneme také 
10. výročí úmrtí JuDr. Antonína Suma. Význam-
ného českého právníka, spisovatele, účastníka 
domácího odboje za druhé světové války, osob-
ního a posledního tajemníka Jana masaryka 
a velkého činovníka Junáka. bohužel i jemu 
se nevyhnul proces s miladou horákovou, po 

němž se také stal politickým vězněm. Po té byl 
jedním z těch, který byl nazýván vězněm svědomí. 
Oba poslední jmenované jsem si nechal záměrně 
na závěr. Jejich výročí úmrtí zcela nepochybně 
bude vzpomínat nejen celá naše zem, ale i svět. 
Přesto se zlatým písmem zapsali i do řepské his-
torie, když oba na sklonku života v naší městské 
části dožili. Posledním místem života Františka 
Peřiny bylo řepské sídliště a Antonína Suma Do-
mov sv. karla boromejského, kde také skonal. 

Váš archiv týkající se řepské historie je 
ohromný. Jak se Vám daří jej neustále 
doplňovat?
Je skutečně ohromný a je to práce možná bez-
mála padesáti let. Ostatně od dětství jsem měl 
jakousi úctu k minulosti, historii, k předkům, 
dýchalo na mě určité tajemno. Tu úctu mi vnukli 
moji předkové, za což jim velice vděčím a v du-
chu tam někam nahoru moc děkuji. historie je 
pro mě prostě droga. A jak se ho daří doplňo-
vat? Je to takový uhánějící vlak, do kterého když 
jednou nastoupíte, už z něj nikdy nevystoupí-
te. nejednou zjistíte, že těch dokumentů máte 
naopak čím dál méně a chcete získat ještě více 
a více. mnoho archivních materiálů jsem zdědil 
po předcích, a tak je postupně doplňuji pro další 
generace. Za mnohé získané vděčím bývalým, 
dnes již nežijícím, řepským rodákům, mnohé 
jsou vykoupeny stovkami hodin strávených 

v různých archivech ať už státních, soukromých 
či farních. Radost spolupracovat při pronikání 
do neprobádané minulosti a vzájemně si dopl-
ňovat získané dokumenty je například s histo-
rikem Pavlem Žáčkem, s archivářkou řeholního 
řádu sv. karla boromejského Sm Fidelis, vojen-
ským historikem eduardem Stehlíkem, národním 
památkovým ústavem a dalšími. V poslední době 
také s kastelánem zámku horšovský Týn bc. Ja-
nem Rosendorfským, nebo městem Poběžovice. 
byť se to zdá neskutečné, i tam se dá získat his-
torie, vztahující se k naší tehdejší obci. Tam jsem 
získal skutečný poklad, o kterém zatím nechci 
moc hovořit, zanedlouho nastane doba, kdy ho 
v pravou chvíli zveřejním.

Čeho si ve svém archivu ceníte nejvíce?
Cením si stejným dílem všech dobových doku-
mentů, které se váží k řepské historii, snad mož-
ná více lnu k té obrazové dokumentaci.

Která z řepských osobností vám přijde 
nejzajímavější?
možná budou čtenáři ode mne čekat jméno lou-
pežníka Václava babinského. určitě to byla posta-

Pohřbu JUDr. Antonína Suma v kostele sv. Rodiny 
v Domově sv. Karla Boromejského se zúčastnilo 
mnoho významných osobností politického, 
veřejného, kulturního, diplomatického 
a duchovního života. Nechyběly věnce například 
od prezidenta republiky Václava Klause, předsedy 
vlády Mirka Topolánka, Ministerstva kultury, 
pražského Primátora Pavla Béma, ale i Britské 
ambasády.

Generálporučík František Peřina ve výslužbě. 
V posledních letech svého života byl 
řepským občanem, je po něm pojmenována 
i ZŠ Socháňova, která letos oslaví 30. let  
od svého založení.

Původem komtesa Albertina Sophie, později 
hraběnka z rodu Coudenhovenů a následně 
Milosrdná sestra řádovým jménem Charitas, před 
řepským klášterem, kde byla zvěčněna rukou 
malíře Alfréda Offnera. Tento obraz, který zdobí 
zámek Horšovský Týn, je v současnosti v majetku 
Národního památkového ústavu. 
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BruNNerova – krátká brunnerova ulice míří kolmo jižním směrem od 
ulice k Trninám v tiché místní části na Fialce mezi blokovou zástavbou 
rodinných domů. nazvána je podle typografa, ilustrátora, grafika a ka-
rikaturisty Vratislava huga brunnera (1886–1928), Pražana, který  celý 

 život obýval jeden byt v domě na Perštýně. na Akademii výtvarných 
umění sice vystudoval malbu (1903–1906), ale celý jeho profesní život 
je spojen především s hnutím za krásnou českou knihu. Pro řadu význam-
ných nakladatelství navrhoval úpravy knih, z nichž ty nejlepší a dodnes 
vysoce ceněné realizovaly slavné tiskárny, např. novojičínská kryl a Sco-
tti nebo vyškovský Obzina. k jeho péči o knižní grafiku patří i návrhy pí-
sem. Od roku 1919 působil jako profesor umPRum, kde vedl grafické od-
dělení zaměřené na knižní grafiku. Patřil k zakladatelům družstva Artěl, 
institutu užitého umění a designu, které působilo v letech 1908–1934. 
Cílem tohoto družstva byla kultivace bytové kultury i životního stylu, 
tedy vytváření „drobného umění pro všední den“. brunner pro družstvo 
navrhoval např. hračky, které pak vznikaly v hořickém hračkářském 
družstvu. Vytvořil řadu knižních ilustrací a nakreslil dlouhou řadu výstiž-
ných karikatur, proslulý je např. knižně vydaný soubor o králi Sobiášo-
vi, v němž je kousavě zachycen tehdejší významný politik karel kramář. 
mnoho karikatur uveřejňoval např. časopis „Šibeničky“ i další periodika. 
Redigoval úspěšně společenský časopis „Pestrý týden“, v němž pod jeho 
vedením získávala první žurnalistické zkušenosti milana Jesenská. mno-
hostranná brunnerova osobnost spoluvytvářela tehdejší kulturní život. 
ulice vznikla a byla pojmenována v roce 1979.

PaedDr. Helena Kupcová

Brunnerova
ŘePY – PraHa 6

Foto: Jan Bösser
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va, která Řepy proslavila a která se stala jakýmsi 
obecním folklorem. Vyrostlo však mezi námi také 
mnoho špičkových sportovců, hudebníků, herců, 
malířů a restaurátorů. nelze opomenout i obec-
ní funkcionáře různých spolků a mnoho dalších. 
každý z nich byl něčím zajímavý. Přesto, mám-
-li mluvit za sebe a někoho nejzajímavějšího 
zmiňovat, tak asi potomky šlechtických rodů, 
kteří řepskou historii psali. Asi mezi řepskými 
není tajemstvím a přátelé, kteří mě dobře znají, 
zcela určitě potvrdí, že jsem i v dnešní tak hek-
tické době zastáncem monarchie. Ta nějak k té 
naší státnosti a k tomu našemu českému lvíčku 
ve znaku prostě patří. A kdo by snad tvrdil, že 
nemám pravdu, mýlí se. určitou špetku monar-
chie máme v srdíčku všichni. I ten, kdo by totiž 
polemizoval, by se přece v letošním roce nemo-
hl připojit k oslavám takového velikána a čecha, 
jakým monarcha český král karel IV. byl. Vraťme 
se však k vaší úplně první otázce, jaká jubilea nás 
v letošním roce čekají? Ta Vám současně odpoví, 
kdo mně z řepských šlechtických osobností přijde 
momentálně nejzajímavější. mám-li se soustředit 
na naší, tedy pouze řepskou historii, očekávají 
nás tři velké vzpomínkové akce. V srpnu si při-
pomeneme 220. výročí od úmrtí legendárního 
loupežníka Václava babinského, který se později 
pro nás řepské stal jakousi chloubou či ikonou. 
V září oslavíme 20. výročí od znovu obnovení ře-
pského kláštera, v současnosti Domova sv. karla 
boromejského. V říjnu si připomeneme 140. vý-
ročí od narození hraběnky Coudenhove, původem 
komtesy Albertiny Sophie, svého času také dámy 
Tereziánského ústavu šlechtičen v Praze, která 
vyrůstala ve Vídni u císařského dvora. Šlechtičny, 
která svůj vznešený původ jako jedna z mnohých 
obětovala za péči o nemocné a chudé, kdy se sta-

la milosrdnou  sestrou řádovým jménem Charitas 
a představenou ženské káznice (věznice) v Ře-
pích. Všechny tyto tři vzpomínkové akce se váží 
především a hlavně k řepskému klášteru a k ře-
holnímu řádu sv. karla boromejského. Ostatně 
tomuto řádu, jak jsem již v minulost několikrát 
vzpomínal, svůj šlechtický titul a život obětovalo 
celkem deset vznešených šlechtičen (některé jsou 
pohřbeny na řepském řádovém hřbitově), kdy asi 
nejznámější byla právě zmiňovaná hraběnka Cou-
denhove, dále hraběnka Chotková, ale také ba-
ronka z Tiesenhausenu z Pruského Slezska, nebo 
hraběnka Pflugl (Pfogl) z bozenu. Do tohoto řádu 
vstupovaly také ženy z měšťanských a velkostat-
kářských rodů, které měly jedno společné, tedy 
potřebu pečovat o nemocné, opuštěné a chudé. 
mnohé z nich následně po té tuto službu zapla-
tily nejen obětováním svého šlechtického titulu, 
nýbrž zaplatily tím nejcennějším, zaplatily jí svým 
životem. Jako velice mladé za tuto oběť umíraly, 
neboť bohužel žily v době, kdy ještě neexistovala 
antibiotika a při ošetřování nemocných tyfem, 
úplavicí a tuberkulózou se také nakazily. 

Jste autorem několika knih. 
Co připravujete nyní?
k těmto významným třem řepským výročím 
jsem nedávno dokončil knihu, která se chystá 
právě do tisku s názvem „Šlechtična a loupež-
ník“, která románově přibližuje celý život právě 
hraběnky Coudenhove a současně Václava ba-
binského, jejichž osudy na sklonku jejich života 
byly svedeny právě do řepského kláštera. měla 
by také vnést světlo do legendami opředených 
bájí (jež uvádějí různé historické prameny) 
o jakémsi vzájemném tajemném poutu a vzá-
jemné náklonosti, které se společně těšili. Tato 
publikace současně přibližuje život monarchie 
a šlechtických rodů v 17. až 19. století, kterým 
nebyl lhostejný život chudých a potřebných. 
neprávem byla a dodnes je opomíjena jejich 
charitativní činnost a také velké úsilí v péči 
o opuštěné a nemocné.

Děkuji za rozhovor.
Radka Sálusová

Řepský klášter a současně ženská věznice 
přibližně v 30. letech minulého století.

Asi nejznámější 
dochovaný 
portrét tváře 
Václava 
Babinského



PŘÍMĚSTSKÉ LETNÍ TÁBORY 2016

POBYTOvý LETNÍ TÁBOR  vIKINGOvÉ
PRO dĚTI 6 – 15 LET

PŘÍMĚSTSKý TÁBOR  
ZA PIRÁTSKýM POKLAdEM  
PRO dĚTI Od 1. TŘÍdY

     PuTOvNÍ TÁBOR  SÁZAvA
           PRO dĚTI Od 4. TŘÍdY

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

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

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

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

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

•	 termín:		1.	8.	-	5.	8.	2016	
•	 cena:	1.500	Kč	
•	 V	ceně	je	jízdné,	vstupné,	odborné	vedení,	pojištění.
•	 Bližší	informace:	www.pruhon.cz	–	kurzy	–	2016	tábory

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

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

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

vIKINGOvÉ
2.7.-16.7.2016

vOdÁCKý
25.7.-29.7.2016

PIRÁTSKý 
POKLAd
1.8.-5.8.
2016

A4_tabory_2016.indd   1 21.03.16   10:10



SluŽby
•  MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ, lepení stropních podhledů, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•  PŘEVODY DRUŽSTEVNÍCH BYTů DO VLASTNICTVÍ, 
prohlášení nemovité věci, zakládání SVJ, zaměřování 
bytů Tel.: 724 304 603

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

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

•  CZECH FOR FOREIGNERS – exam preparation for level 
A1–b2. www.english1to1.cz.  Tel.: 737 337 445

•  ANGLIČTINA – SOUKROMÁ VÝUKA pro dospělé, děti, 
maturanty, příprava na PeT, keT, FCe, Skype english. 
www.english1to1.cz  Tel.: 737 337 445 

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

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

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

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

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

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

•  DOUČOVÁNÍ V ŘEPÍCH. VÝukA AnGLIčTIny, 
FRAnCOuZŠTIny A RuŠTIny.  Tel.: 603 846 535

lÉKAŘI
•  HLEDÁM SESTŘIČKU NA VÝPOMOC DO PLICNÍ 

ORDINACE. hlaste se Po-Út vždy mezi 11:30 a 12:00.  
 Tel.: 602 880 979

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

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

byTy
•  KOUPÍM BYT 3+1/L NEBO 3+KK/L, PŘíPADnĚ 2+1/L 

v Řepích. Galandova, makovského, vyšší patro. 
 Tel.: 607 715 549

•  SHÁNÍM BYT 2KK (1+1) S BALKONEM V ŘEPÍCH.  
Cena dle stavu, max. 3 mil. Tel.: 731 119 201

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

DUM DOOBI 
DOOBI BAND

30. DUBNA 2016 OD16:00, VENKOVNÍ PLOCHA PŘED RADNICÍ, ULICE ŽALANSKÉHO, ŘEPY

smrdlik R17 2016.indd   1 22.03.16   18:15
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SLEVA 
30%

z montáže

Po předložení tohoto kuponu

ŽALUZIE 
SÍTĚ PROTI HMYZU

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

stejné IČ
stejná adresa
stejný kontakt24 let

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

ÚPRAVY A OPRAVY ODĚVŮ
Šití a pletení na zakázku

Čistírna oděvů a kůže
Mandlování a praní prádla

Prodej dámské módy
www.PLETENA-MODA.cz

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

ÚKLIDOVÁ FIRMA

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

2.  Zprostředkování hospodyně

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

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

5.  Péče o zahrady, stromy a keře

6.  Hlídání psů, psí školka

7.  Ostraha objektů, bezpečný doprovod

8.  Administrativní služby

MAXXimální spokojenost klientů 
je naší prioritou, kvalitní služby  

jsou naším úkolem a cílem:

www.maxxsluzby.cz
Kontakt: 775 230 441

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

Veterinární klinika Delta
MVDr. Michael Růžička, s. r. o.

Drahoňovského 810/1
Praha 6 - Řepy 163 00

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

www.veterinadelta.cz

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

So: 9.00–12.00
Operační hodiny:

Po–Pá: 11.30–15.00

++ 
 
  

 
 
 
 
 
 

603 456 275 
 
 

info@hyrman.cz  
 
 

www.hyrman.cz  
 

Chcete úspěšně prodat byt 
nebo jinou nemovitost?  

 
 

17 let 
praxe 

 

 
 

Garance 
KVALITY 
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VÝROBA DEK A POLŠTÁŘŮ

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ
DOPRAVA  ZDARMA

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

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ
DOPRAVA  ZDARMA

VŠE PRO VÁŠ BYT

NEVANOVA  1045 (dílna)
1047 (prodejna)

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

Pracovní doba:  Po–Pá  8.00–18.00 hod.

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

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

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

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

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

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

JirkazLandík
608z111z355

LubošzFrajer
603z172z584

www.frajers.cz
info@frajers.cz

Plzeňskáz521/239
Prahaz5,z155z00

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

Kosmetické studio GERnétic

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

www.studddddddddioioioiiiiiiiioioiioi gernetic.cz

Novinka Masáž+
s využitím speciálních přípravků GERnétic

Ukazujeme Bo�í lásku praktickým zpùsobem

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

Na Moklinì 672/32
163 00  Praha 17  Øepy

Klub maminek
English club

Objevování køes�anství
Otevøené bohoslu�by

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

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

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

Příjem zakázek nepřetržitě!

DELIKATESY 
VÍNO ✻ DÁRKY

Obchod s potravinářským a dárkovým zbožím

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

Makovského 1223 (oranžová pasáž), Praha 17-Řepy

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

PRANIC ENERGY HEALING 
Kurz PEH 1

Poznejte léčivou sílu prány – univerzální životní energie

Srdečně Vás zve lektorka Helena Stránská
Rezervace: helena.stranska@pranicenergyhealing.cz / 602 257 727

Aktuální termíny seminářů na www.pranicenergyhealing.cz

Léčivou sílu máte ve svých rukou.

Stačí ji jen začít používat. 

Změňte vědomě kvalitu svého života.

Komunální technika
hledáme nové pracovníky 
na pozice:

✓ Skladník

✓ Servisní mechanik

✓ Autoelektrikář

✓ Mistr dílny

tel.: +420 220 190 610

e-mail: prace@hanes.cz

www.hanes.cz
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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 :)

Bytová jádra – přístavby – 
nástavby – podkroví

STAVEBNÍ
ČINNOST
S CITEM
PRO DETAIL

Josef Zlámal 
602 318 551

Rekonstrukce 

bytu

Vše od jednoho 
dodavatele 

s mnohaletou 
zkušeností

Beroun 

– Praha – 

a okolí

Předprodej vstupenek KC Průhon – knihovna, recepce,  
Večerka zelenina – vedle pošty, Vinárna Car Club – konečná tramvaje.



Změna e-mailových adres do redakce Řepské 17
michaela.linhartova@praha17.cz    ■    radka.salusova@praha17.cz    ■    redakce@praha17.cz
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Ú K L I D O V É  P R Á C E

JAN BÖSSER
Žalanského 36/29, 163 00 Praha 6

tel.: 603 423 612 • bosser@volny.cz

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

malování • lakování


