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Vážení čtenáři,
právě držíte v rukou květnové číslo našeho zpravodaje. V tomto měsíci, jak už napovídá jeho název, 
všechno kolem nás kvete, a tak se přímo nabízí vyhlášení již 5. ročníku soutěže Rozkvetlé Řepy. 
Věřím, že čtenáře všech věkových kategorií potěšíme i tentokrát zajímavým čtením a také spoustou 
pozvánek na akce, které se budou konat v Řepích. kromě nich zde naleznete i povinné informace 
k volbám do evropského parlamentu, které proběhnou ve dnech 23. a 24. května.
hned na začátku měsíce nás čekají volné dny díky dvěma státním svátkům, k nimž děti dostanou od 
ředitelů škol ještě další dva dny volna navíc. Za redakční radu tedy přeji všem čtenářům, aby letošní 
květnové volno prožili v klidu a pohodě a věřím, že k tomu může pomoci i časopis, jež právě otvíráte. 

Martina Vojíková Vítková

Úvodní slovo
Úřední hodiny
Úřadu mč Praha 17

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

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

Czech POINT Španielova 1280: 
v úředních hodinách živnostenského odboru 
pro potřeby jeho klientů

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

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

Podatelna Španielova 1280: 
Pondělí 8.00–12.00/13.00–17.30 
Středa 8.00–12.00/13.00–18.30

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

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

Zastupitelstvo MČ Praha 17 mj.:
VZALO NA VĚDOMÍ
•  rezignaci Ing. Radka Vogla na členství 

v kontrolním výboru Zmč Praha 17 od 4. 3. 
2014 z důvodu pracovního vytížení.

KONSTATOVALO
•  že orgány mč poskytují veřejnosti o své činnos

ti dlouhodobě informace výrazně nad rámec 
povinností uložených příslušnými zákony.

SCHVÁLILO
•  předložené znění JeDnACíhO ŘÁDU ZAStU

PIteLStVA měStSkÉ čÁStI PRAhA 17, a to 
s okamžitou platností,

•  vypsání grantového řízení podle platných 
podmínek „Podmínky pro poskytování gran
tů v oblasti sportu, volnočasových aktivit, 
sociálních služeb, školství, kultury a péče 
o veřejnou zeleň a životní prostředí“ s ter
mínem vyhlášení 19. 3. 2014 a uzávěrkou 
přijímání žádostí do 11. 4. 2014 včetně.

Rada MČ Praha 17 mj.:
VZALA NA VĚDOMÍ
•  pokračování Cvičení pro seniory na rok 

2014,

ROZHODLA
•  přezkoumání hospodaření městské části Pra

ha 17 za rok 2014 bude požadovat od magist
rátu hl. m. Prahy – odbor kontrolních činností.

SOUHLASILA
•  s termíny náhradního prázdninového provo

zu od 1. 7. do 11. 7.  2014 v mŠ Bendova, od 
11. 8. do 22. 8. 2014 v mŠ Laudova se spec. 
třídami, a od 25. 8. do 29. 8. 2014 v mŠ PAS
teLkA. V období od 14. 7. do 8. 8. 2014 bude 
provoz všech mateřských škol z technických 
důvodů přerušen, 

•  s vytvořením komise rozvoje bydlení a nápl
ní její činnosti.

SCHVÁLILA
•  zadání veřejné zakázky malého rozsahu podle 

§ 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej
ných zakázkách, ve znění pozdějších předpi
sů, na stavební práce: Revitalizace území po
dél ul. Plzeňské – výměna povrchu pěší cesty,

•  dohodu o poskytnutí dotace pro rok 2014 
mezi mč Praha Zličín a mč Praha 17.

Barbora Skalníková, Dis.,
kancelář starostky

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

PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 17 SE KONÁ 12. 5. 2014 VE 13 HODIN.
Místo konání: ZŠ genpor. Františka Peřiny, Socháňova 1139, Praha 17 – Řepy.

Soutěž Rozkvetlé Řepy 2014
Řepská 17 vyhlašuje již 5. ročník soutěže Rozkvetlé Řepy!

určitě i v letošním roce řepské předzahrádky krásně pokvetou 
a budou potěšením pro všechny kolemjdoucí. Dejte nám o nich 
vědět! Zašlete nám fotografie nebo jen adresu místa, které vás 
zaujalo! Přihlaste své sousedy nebo i sebe!

Kontakt – e-mail: redakce@repy.mepnet.cz 
nebo tel.: 234 683 544 (531).

Uzávěrka pro příjem tipů je 8. srpna 2014.
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milí čtenáři,
již od 13. století je měsíc květen spojený 
s lidovými oslavami. Po pálení čarodějnic 
se staví máje, slaví se svátek matek a vše
obecně je celý měsíc považován za měsíc 
lásky. 
nicméně tentokrát bych ráda částečně 
přesunula vaši pozornost jiným směrem 
a upozornila na projekty, které by neměly 
uniknout vaší pozornosti. 
na zadní obálce tohoto časopisu představu
jeme nový projekt: Řepy v mobilu. Jde o ofi
ciální mobilní aplikaci pro občany městské 
části Praha 17 a po jejím stažení budete 
moci mít aktuální informace o dění v naší 
městské části stále při ruce. Přijde nám, že 
je velmi přehledný a věříme, že oceníte jeho 
přínos. Podrobné informace tedy naleznete 
na obálce časopisu a také prostřednictvím 
stránek www.eternal.cz/repy. 
A pokud se, třeba právě prostřednictvím 
naší nové aplikace, podíváte na naše tra
diční plánované akce, které se budou konat 
v tomto měsíci, budeme velmi rádi. 
Přijďte s námi třeba oslavit Den země ne
bo Svátek sousedů! Sportovní nadšenci se 
jistě nemohou dočkat svých sportovních 
akcí: king of Prague, český pohár BmX ne
bo třeba mistrovství čR v silovém trojboji. 
mladší řepánky jistě potěší zahájení Dět
ské atletické ligy. Je tedy skutečně z čeho 
vybírat a podrobnosti k jednotlivým akcím 
naleznete v časopise. Určitě se někde pot
káme.

Hezké jaro!
Jitka Synková

Slovo starostkySvátek sousedů

www.repy.cz
Úterý 27. května

Srdečně zve Městská část Praha 17 
ve spolupráci s Japonskou školou, 
řepskými základními a mateřskými 
školami a Centrem sociálně 
zdravotních služeb.

Přijďte se podívat na pěkná 
představení, potkat nové lidi  
i poznat tradice Japonska!

Od 15 do 18 hodin na zahradě  
u Mateřského centra Řepík  
v Bendově ulici 1121

CVIČENÍ PRO SENIORY

– intenzita a náročnost přizpůsobena 
pro seniory 55+ 
– aktivita kombinuje prvky dechových, 
protahovacích, mobilizačních 
a nenáročných posilovacích cviků 
využívajících speciálních cvičebních 
stanovišť.

Cvičení je na vlastní zodpo-
vědnost. O závažných zdra-
votních omezeních je nutno 
před zahájením cvičení in-
formovat trenéra. Za ztráty 
osobních věcí v průběhu 
cvičení organizátor nenese 
hmotnou ani žádnou jinou 
zodpovědnost. Trenér je na 
místě vždy a v případě nepří-
znivého počasí rozhodne na 
místě, zda-li se cvičení z bez-
pečnostních důvodů nebude 
konat. Cvičební podložku má 
každý svou vlastní s sebou.

Organizační informace:

změna v rozpisech vyhrazena  •  www.repy.cz, www.BudFitSeniore.cz

den čas druh cvičení místo

úterý 9.00  ‐ 9.50 Cvičení 
pro seniory

Fit park ul. Bendova 5/1121
(zahradu u Centra sociálně 

zdravotních služeb)

CVIČENÍ 
PRO SENIORY 
ZDARMA 

rozvrh od 6. května do 15. října 2014
Dne 4. 6. 2014 se lekce konat nebudou z důvodu 
pořádání Sportovních her seniorů, na které jste srdečně zváni!

Na cvičení Vás zve Jitka Synková, starostka MČ P17 - Řepy
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Mgr. Václav Soukup  ČSSD

Stanislav Opluštil  NEZ

OTÁZKA MĚSÍCE KVĚTNA

Dnes na téma: Sociální oblast
myslíte, že jsou sociální služby v Praze 17 dostačující? měla by být některá oblast rozšířena?

JUDr. Havlíčková Věra  NEZ

naše městská část poskytuje širokou paletu služeb 
sociální péče. V této oblasti máme dobře zajištěné 
a propracované terénní služby tj. pečovatelskou 
službu, osobní asistenci, tísňovou péči atd. nabíd
ka pobytových služeb je o něco chudší. Pro osoby 
se zdravotním postižením máme pobytové služby 
na dobré úrovni. Další pobytové služby nabízíme 
v omezeném rozsahu ve spolupráci s Domovem sv. 

karla Boromejského. Zde je možno čerpat služby denního stacionáře 
nebo pobytové odlehčovací služby. Co v Řepích postrádám? Postrádám 
ucelenou nabídku pobytových služeb. V Řepích chybí pobytové zaří
zení pro seniory. tento hendikep je ovšem pouze dočasný a o urych
lené výstavbě domova s pečovatelskou službou je již rozhodnuto. 
Domov bude variabilní s možností využití části kapacit pro lůžkové 
služby v závislosti na stavu poptávky a našich možnostech financo
vání. V současnosti tento výpadek pokrýváme rozšířenou nabídkou 
pečovatelských služeb a tam, kde to rodinné poměry neumožňují, žá
dáme o umístění klientů z Řep v zařízeních mimo naši městskou část. 
Ve výčtu chybějících služeb jsem nechal na konec domovy se zvláštním 
režimem, neboť tento typ péče je specifický a nákladný a není možné 
jej provozovat pouze pro potřeby naší městské části. tato zařízení by 
měl budovat a provozovat magistrát hl. m. Prahy.

na území mč Praha 17 je za služby v sociální ob
lasti odpovědná příspěvková organizace Centrum 
sociálně zdravotních služeb, která se zaměřuje 
hlavně na osoby ohrožené sociálním vyloučením, 
seniory, nemocné, rodiny s dětmi a rizikovou mlá
dež. Poskytuje nejen spojení pečovatelské služby 
a základní zdravotní domácí péče, ale také pora
denství pro obyvatele městské části Praha 17.

Pro seniory jsou zde organizovány programy, mezi které patří plavání, 
počítačové kurzy, cvičení seniorů a další.
Součástí Centra sociálně zdravotních služeb je také nízkoprahové zaří
zení pro mládež „klub 17“.  tento klub poskytuje širokou škálu volno
časových aktivit pro děti a rizikovou mládež. 
nedílnou součástí sítě sociálních služeb by však, dle mého názoru, 
měly být pobytové služby pro seniory. Proto velmi oceňuji, že zastu
pitelstvo městské části Praha 17 napříč politickým spektrem schválilo 
jednomyslně výstavbu Domova, s pečovatelskou službou, s důrazem na 
význam odlehčovacích služeb, což umožní zajistit zdravotní a sociál ní 
péči i pro spoluobčany, kteří potřebují celodenní péči.

na položenou otázku není jednoduchá od
pověď. Z pohledu člověka, který tyto služby 
(zatím) nevyužívá, se zdá, že sociální služ
by v Řepích jsou dostatečné a že vše funguje, 
jak má. Jiný názor může mít člověk, který je 
v situaci, kdy tyto služby potřebuje využívat. 
Prostřednictvím sociálních služeb je zajišťována 
pomoc při péči o vlastní osobu, zajištění stravo

vání, ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, ošetřování, 
pomoc s výchovou, poskytnutí informace, zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím, psycho a socioterapie, pomoc při prosazo
vání práv a zájmů atd. V Řepích se o zajištění těchto služeb stará Cent
rum sociálních a zdravotních služeb prostřednictvím sociálně právního 
poradenství, At poradny s At klinikou, speciální pedagogické poradny, 
psychologické poradny, nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 
(klub 17), klubu seniorů, domácí zdravotní péče, fyzioterapie a další. 
Z tohoto výčtu je zřejmé, že sociální služby jsou v Praze 17, dle mého 
názoru, dostačující. Větší podporu by si bezesporu zasloužila At po
radna s At linkou, prevence rizikového chování mládeže a rozšíření 
pečovatelské služby na 24 hodin denně. I když péče o seniory je v naší 
městské části na vysoké úrovni, chybí tu dům s pečovatelskou službou, 
na jehož zřízení městská část pracuje.

Sociální služba je veřejná služba určená lidem, 
kteří se ocitnou v nepříznivé životní situaci, kte
rou nejsou schopni sami řešit z mnoha různých 
důvodů. V Řepích působí zejména příspěvková 
organizace Centrum sociálně zdravotních služeb. 
toto centrum poskytuje široké spektrum sociál
ních služeb pro klientelu od dětského věku (níz
koprahové zařízení kLUB 17) až po seniory, provo

zuje At poradnu pro osoby ohrožené návykovými látkami. Významnou 
měrou také podporuje činnost klubů seniorů a zdravotně hendikepo
vaných (výuka základů práce na PC, knihovna pro seniory s možností 
internetu, jazykové kurzy, plavání a rehabilitační cvičení, výlety pro 
seniory). Občané Řep mohou využívat i další sociální služby poskyto
vané jinými subjekty (pobytové služby typu následné péče v Domově 
sv. k. Boromejského, tísňová péče AReIOn). Sociální služby na území 
mč Praha 17 jsou poskytovány na vysoké úrovni a považuji je za dosta
čující. Poděkování za kvalitu sociálních služeb patří zejména řediteli 
CSZS Dr. kadlecovi a jeho spolupracovníkům. V Řepích ale absentuje 
dům pro seniory. Proto Zastupitelstvo mč Praha 17 letos schválilo na 
základě provedených analýz výstavbu domova s pečovatelskou služ
bou, kde by zároveň byla vytvořena odlehčovací služba pro občany, 
jejichž zdravotní stav vyžaduje celodenní péči.

Mgr. Bořek Černovský  Pro Řepy
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Projekt Sportovního centra na Chobotě postou
pil do další fáze a nabývá už konkrétních rysů. 
Ve zpravodaji jsem už dříve uváděla, že vychází 
ze studie „koncepce rozvoje zařízení pro trávení 
volného času na území městské části Prahy 17“. 
tato analýza podporuje rozvoj sportovních akti
vit, které by významně zvýšily kvalitu života oby
vatel Řep. na jejím základě chce městská část re
alizovat multifunkční komplex, který vyjde vstříc 
nejen zájmům místních občanů, ale i sportovních 
klubů, které na rozdíl od jiných městských částí 
nemají vlastní sportoviště. mnozí nadaní spor
tovci a sportovkyně, kteří dělají dobré jméno na
ší městské části, si tento přístup zaslouží.
Z výběrového řízení na zpracování projektu 

vyšla vítězně firma SIAL architekti a inženýři, 
spol. s r. o. Liberec. V současné době probíha
jí jednání mezi městskou částí a touto firmou 
o konečné podobě sportovního centra. 
Zástupci firmy se zúčastnili březnového zase
dání komise pro výstavbu Sportovního centra 
na Chobotě a informovali ji o posledních kro
cích a změnách v projektu. Jejich záměrem je 
vyhovět jak rekreačnímu sportu a pomoci např. 
i rodičům s dětmi, kteří se nebudou muset za 
sportovním vyžitím nadále složitě dopravovat do 
jiných městských částí, stejnou měrou však za
jistit vhodné podmínky sportu profesionálnímu. 
Projekt počítá s výstavbou dvou propojených 
budov soustřeďujících možnost volnočasových 

aktivit pro 25 ti
síc obyvatel Řep. 
Jsou přístupné 
z ústředního „ná
městí“ o rozloze 
40 x 40 metrů na
vazujícího přímo na 
ulici na Chobotě. 
Jedna z budov je 
určena pro halové 
míčové sporty. Za
hrnuje multifunkční 
halu s hledištěm 
pro diváky a halu 
tréninkovou. Velká 
hala o ploše hřiště 

44 x 24 metrů je dělitelná na menší celky a dis
ponuje pevnými tribunami o kapacitě 400 divá
ků. Další možné navýšení počtu diváků až na 600 
by případně mohl umožnit systém posuvných 
teleskopických tribun. halu by tak bylo možné 
podle potřeby pružně přizpůsobit typu sportu 
provozovaného v hale i významu sportovní akce.
Druhá budova obsahuje bazén o velikosti 
25 x 12,5 metru, centra wellness a fitness. Dále 
projekt počítá s umístěním restaurace a ubyto
váním hotelového typu celkem se 30 dvoulůž
kovými pokoji. nechybí ani wellness terasa a vý
stup z bazénu na sluneční loučku.
Součástí centra jsou i venkovní sportoviště. 
na východní straně budov budou umístěny dva 
tenisové kurty, dvě volejbalová hřiště a horo
lezecká stěna. Snadný přístup návštěvníkům 
umožní parkoviště s kapacitou 120 míst.
Cílem městské části Prahy 17 však není jen vyjít 
vstříc co nejširším vrstvám místních lidí z hle
diska skladby sportovní nabídky, ale hledat i co 
nej úspor něj ší provozní řešení. městská část se 
přitom chová finančně odpovědně a výstavba 
tohoto komplexu odpovídá jejím rozpočtovým 
možnostem, bez potřeby čerpání úvěrů. 
Věřím, že následný vývoj projektu, jehož stavba 
by mohla být zahájena už v příštím roce, povede 
k plné spokojenosti všech budoucích návštěvní
ků Sportovního centra.

Bc. Jitka Synková,
starostka

Projekt Sportovního centra nabývá 
konkrétních rysů

Ilustrační foto

Ve čtvrtek 17. dubna se v ZŠ genpor. Fr. Peřiny v Socháňově ulici usku
tečnil již IV. ročník konference na téma Alternativní možnosti vytápění 
panelových domů a rodinných domků aneb Jak ušetřit na topných nákla
dech.  Účast byla skutečně velká a z toho, že většina příchozích si v průbě
hu přednášek pečlivě psala poznámky, bylo zřejmé, že si lidé nepřišli jen 
tak něco vyposlechnout, ale skutečně je dané téma zajímá. Úvodní slova 
patřila místostarostovi mgr. Bořkovi černovskému a po jeho proslovu již 
následovaly prezentace samotných účastníků. A témat bylo skutečně velké 
množství. Řešila se regulace otopné soustavy, slyšeli jsme o rekuperač
ních jednotkách pro byty, o možnostech snižování energetické náročnosti 
a mnoho dalšího. Jsem přesvědčena, že toto téma je v dnešní době sku
tečně zásadní a je třeba o úsporách nejen přemýšlet, ale hlavně je začít 
realizovat. A že to jde, to je, myslím, v naší městské části skutečně zřejmé. 
názorným příkladem je i panelový dům ve Španielově ulici 1317 – 1323, 
o kterém jsme psali v březnové Řepské sedmnáctce.

-mish-

Konference na téma: 
„Alternativní možnosti vytápění“

Foto: -mish-

V průběhu konference se rozpoutala živá diskuse na téma největších 
úspor za teplo.
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nastal čas přehodnotit současnou politiku radnice v oblasti bydlení?
Zákon o hlavním městě Praze ukládá městským částem starost o vytváření 
podmínek pro uspokojování potřeb svých občanů. Dle zákona jde přede
vším o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy 
a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního 
rozvoje a ochrany veřejného pořádku.
Citovaný zákon jmenuje na prvním místě uspokojování potřeby bydlení. 
Určitě není náhodou ta skutečnost, že bydlení je uváděno jako první na 
tomto výčtu, neboť potřeba bydlení je nepochybně jednou z našich základ
ních potřeb. Jak vlastně naše městská část naplňuje toto svoje důležité 
poslání? Stačí k uspokojení zmíněných potřeb našich občanů to, že kaž
doročně přidělíme několik desítek bytů a další obdobný počet bytů prona
jmeme za nejvyšší nabídku nájemného?
Bytovou problematiku v Řepích se částečně zabývá majetková komise, ta 
ovšem nepokrývá celý rozsah problematiky bydlení a řeší pouze úzký okruh 
nájemního bydlení v obecních bytech. Po privatizaci cca 2/3 obecních by
tů, která probíhala od roku 2006 až do roku 2012, zůstalo ve správě naší 
městské části odhadem 10 % celkového bytového fondu v Řepích. V rámci 
těchto bytů ročně uspokojíme nově bytové potřeby několika desítek řep
ských rodin a průběžně zajišťujeme bytové potřeby cca 980 rodin ve stej
ném počtu bytů. Zbylých 90 % bytů je obhospodařováno soukromopráv
ními subjekty. největší skupinu těchto bytů lze nalézt v panelové bytové 
výstavbě ze 70. a 80. let minulého století a malá část se nalézá v rodinných 
domech.
Zmíněné množství bytů soukromých vlastníků je spravováno buď přímo 

vlastníky (rodinné domy) nebo bytovými družstvy a sdruženími vlastníků 
jednotek (v panelových bytových domech). tito vlastníci a uživatelé bytů 
se musí sami vypořádávat s problematikou provozu bytů a zvládat právní 
a technickou problematiku správy bytů a domů (občanský zákoník, zákon 
o obchodních korporacích, stavební zákon, předpisy o rozúčtování tepla 
a služeb atd.).
Abychom pomohli s problematikou bydlení a správou bytů většiny občanů 
Řep a napomohli dalšímu zkvalitňování úrovně bydlení v Řepích, rozhodla 
Rada Prahy 17 vyplnit výše zmíněný prostor a připravit ucelený program 
podpory bydlení. Prvním počinem v této oblasti je založení „komise roz
voje bydlení“. Pracovní náplní této komise bude příprava pravidelných 
setkání nad předem domluveným tématem z oblasti správy bytů a domů 
a k těmto tématům obdrží členové komise souhrnnou informaci od práv
níků, ekonomů, techniků a úředníků tak, aby se v dané problematice plně 
orientovali. neopomenutelnou funkcí komise bude také vytváření prosto
ru pro výměnu informací a zkušeností ze správy bytů. Dále v kompetencích 
komise je zakotvena pravomoc vypracovávat a předkládat Radě návrhy 
a doporučení na další možné formy podpory vlastnického bydlení v Řepích.
k účasti na programu rozvoje a podpory vlastnického bydlení byli pozváni 
všichni představitelé subjektů zabývajících se správou bytů a domovního 
fondu v Řepích. Věřím, že ve spolupráci s nimi dále zlepšíme kvalitu bydlení 
a života v Řepích a usnadníme správu bytového fondu většiny občanů Řep.

Mgr. Bořek Černovský,
místostarosta

Jak dál v oblasti bydlení?

V pátek večer, 28. března, otev řel Společenský večer Prahy 17 novou 
éru kulturních akcí pořádaných v budově řepské Sokolovny, která prošla 
kompletní rozsáhlou rekonstrukcí. Průvodcem večera byl Zdeněk Pod
hůr ský, hlavními hosty pak Leona machálková, Ondřej Ruml, markéta 
konvičková, Petr martinák a Zdeňka Žádníková. ta také z rukou starost
ky Bc. Jitky Synkové převzala symbolický šek v hodnotě 30 000 kč, který 
věnovala městská část Praha 17 z výtěžku Společenského večera na pod
poru nadačního fondu Zdeňky Žádníkové.

k dobré náladě celého 
večera přispěla hudební 
produkce Soul Collec
tion, barmanská show, 
degustace vín či casino. 
Věřme, že každý ná
vštěvník měl možnost 
si během večera najít 
„to své“, jak napovídá 
i spokojený dopis jedné 
z návštěvnic:

Vážená paní starostko,
v pátek 28. března 2014 jsem se zúčastnila Společenského večera Prahy 17 
v Sokolovně Řepy. Chtěla bych vám poděkovat za pěkný večer, který byl 
velmi dobře zorganizován. Celý večer moderoval příjemný moderátor pan 
Zdeněk Podhůrský. Hrála tam dobrá kapela, výborní účinkující, nádherný 
bohatý program. Moc se mi tam líbilo.

Do budoucna vám přeji hodně takových akcí.
Alena Hlinková

Společenský večer Prahy 17

Foto: Václav Mudra

Foto: Václav Mudra
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O záměru prodeje bytů z majetku MČ Praha 17

Vážení klienti úřadu práce, mnozí z vás již by
li informováni o změnách, které nastanou od 
dubna 2014 na pracovišti nepojistných soci
álních dávek v Řepích v Bendově 1121/5. Uve
dené pracoviště od 1. 4. 2014 přijímá žádosti 
o příspěvky pouze pro osoby se zdravotním 
postižením. konkrétně se jedná o příspěvek na 
péči, příspěvek na mobilitu, žádosti o průkazy 
pro osoby se zdravotním postižením a příspěvek 
na zvláštní pomůcku. 
Ostatní žádosti o nepojistné sociální dávky, 
zejména o příspěvek na bydlení a rodičovský 
příspěvek od dubna 2014 přijímá a vyřizuje 
pracoviště úřadu práce v Dejvicích, na adrese 
Jugoslávských partyzánů 15. hlavním důvo
dem je značná personální poddimenzovanost 
nejen oddělení nepojistných sociálních dávek, 
ale i celého úřadu práce od překotných refo
rem v roce 2012, zejména v souvislosti s pře
vedením agend dříve zajišťovaných obcemi 
a v Praze městskými částmi na úřady práce. 
Dalším důvodem je stále rostoucí počet klientů 
a „nerostoucí“ prostory pracoviště v Bendově 
ulici, které bylo zamýšleno maximálně pro tři 
zaměstnance. Počátkem kalendářního čtvrtle
tí, v souvislosti s podáváním příspěvku na byd
lení, zde „úřaduje“ i pět zaměstnanců, a to zna
mená značné snížení pracovního komfortu jak 
pro zaměstnance, tak i pro klienty úřadu práce. 
ti pak nemají ani základní podmínky a soukro
mí pro jednání „s úřadem“. nepříjemně často 
tak vznikala situace, kterou bylo nutné řešit. 
Po dlouhém zvažování rozhodly pro převedení 
agendy na pracoviště Jugoslávských partyzánů 
1089/15 i organizačně technické problémy. ty 
vznikly od ledna 2014 v souvislosti s přecho
dem na nový informační systém. 
Větší klientský komfort pro žadatele zajistí 
i zázemí velkého pracoviště, kde lze na jednom 
místě vyřídit všechny žádosti a obdržet infor
mace o nepojistných sociálních dávkách. V mi

nulosti bylo již jednou zrušeno pracoviště stát
ní sociální podpory a převedeno kompletně na 
pracoviště Jugoslávských partyzánů. Stalo se 
tak ve druhé polovině roku 2010 do konce ro
ku 2011 a bylo vesměs kvitováno kladně. Snad 
i toto opatření přijmou obyvatelé Řep stejně  
a  kdo ví, třeba se někdy pracoviště vrátí zpět 
do Řep, po slibovaném personálním posílení 
úřadů práce.
na pracoviště v Dejvicích, Jugoslávských party
zánů 1089/15 je velmi dobrá dopravní dostup
nost. Ze Zličína a Řep je možné dojet autobusem 
č. 180 a to na konečnou stanici Dejvická a pak 
cca 5 minut pěšky směr Podbaba. Dojet je mož
né i tramvají č. 5 a 8 a to ze stanice hradčanská 
anebo Dejvická a vystoupit na stanici Zelená ne
bo Podbaba.  

Mgr. Eva Svěrčinová,
ředitelka kontaktního pracoviště Odd. nepojistných 

sociálních dávek pro Prahu 6, 17

Stanovisko MČ Praha 17
Vedení mč Praha 17 opakovaně jednalo s Úřa
dem práce o možnosti rozšíření prostor pracovi
ště úřadu práce v Bendově ulici. Dne 17. března 
2014 jsem se za Radu mč účastnil jednání spo
lečně s tajemníkem Úřadu mč s pracovnicemi 
úřadu práce. Přišly nám sdělit, že od 1. dubna 
dochází na pracovišti úřadu práce v Bendově ulici 
k omezení agendy. Jedním z důvodů, který nám 
pracovnice uvedly, byly prostorové důvody. Při 
vlastním jednání se však ukázalo, že skutečnost 
je zcela jiná. Úřad práce nemá dostatek prostřed
ků na navýšení počtu pracovníků, a tak koncent
ruje jednotlivé agendy do větších míst i za cenu 
toho, že občané si budou muset vystát frontu, 
nebo dojíždět mimo svojí městskou část. nabídli 
jsme další prostory pro rozšíření pracoviště úřadu 
práce v naší městské části, ale úřad práce nebude 
pracoviště z finančních důvodů rozšiřovat.

Mgr. Václav Krása, Radní MČ Praha 17

Chci vás informovat o tom, že Rada mč Praha 17 
Řepy projednala a schválila můj předklad „Záměr 
prodeje bytů v Jiránkově ulici čp. 1135 – 36“. 
Prodej bytů podmiňují dvě podmínky, z nichž 
aspoň jedna musí být splněna. 
První je splnění požadavku mč na Zastupitelstvo 
magistrátu, aby do majetku naší mč předalo 
jeden panelový dům č. p. 1146 – 1148 v makov
ského ulici  a  nebo, aby se navýšila dotace na 
jednoho občana nejméně o 10 procent. nutno 
podotknout, že magistrát uvolňuje z roční do
tace na jednoho obyvatele Řep 2 400 korun. Od 
státu však inkasuje cca více jak 30 000 korun na 

jednoho občana Prahy. Sumu, kterou si magis
trát ponechává k dispozici, a následně používá 
na pokrytí investičních nákladů hlavního města 
Prahy. 
Zastupitelstvo naší mč schválilo tento záměr 
prodeje, který jsem předložil 19. 3. 2014 a ještě 
do tohoto záměru přidalo dům č. p. 1195 – 1198 
ve Vondroušově ulici, kde by mohlo k prodejům 
bytů po splnění výše uvedených podmínek také 
dojít. 
koalice v čele se starostkou Bc. Jitkou Synkovou 
se k mnou předloženému návrhu postavila pozi
tivně a vstřícně.

Jsem rád, že místostarosta mgr. Bořek černovský 
na jednání zastupitelstva k tomuto mému 
předkladu připojil další dům č. p. 1195 – 1198  
ve Vondroušově ulici, jak jsem již dříve uvedl. 
Je škoda, že někteří zastupitelé brání prodeji 
bytů tím, že vyvíjí tlak na magistrát, aby nepře
vedl do správy a majetku naší mč Praha 17 dům 
č. p. 1146 – 1148 v makovského ulici, jak o to 
usilujeme na základě dřívějšího usnesení Zastu
pitelstva z 22. 1. 2014. 

Tomáš Finger,
místostarosta Prahy 17 pro majetek

Úřad práce informuje o změnách

S poděkováním místostarosta Tomáš Finger

Český den proti rakovině

Vážení spoluobčané,

dne 14. 5. 2014 proběhne již 18. celostátní sbírka „ČESKÝ 
DEN PROTI RAKOVINĚ“. Získané prostředky jsou LIGOU PROTI 
RAKOVINĚ PRAHA vynakládány hlavně na prevenci nádorových 
onemocnění a výchovu ke zdravému způsobu života. Měl 
jsem tu čest osobně spolupracovat v této organizaci s jejím 
zakladatelem prof. Zdeňkem Dienstbierem, který již bohužel 
není mezi námi. Dovoluji si vám proto doporučit, abyste v tento 
den koupí žlutého kvítku podpořili tuto úžasnou aktivitu.
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Kam s bioodpadem
Stanoviště BIOVOK:

•  parkoviště v ul. na moklině u rest. U hasiče – 18. 5. (neděle) 9 – 12 hod;

Přistavované kontejnery budou s obsluhou.

Do bioodpadu a tím i do biovoku patří: listí, tráva, plevel, zbytky rostlin, 
dřevní štěpka z větví stromů a keřů, piliny, hobliny, spadané ovoce, zbytky 
ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky od vajec apod.
Do bioodpadu a tím i do biovoku nepatří: zbytky jídla (tzv. gastroodpad), 
jedlé oleje, kosti, maso, uhynulá zvířata, znečištěné piliny a hobliny, bio
logicky nerozložitelné odpady apod.
Biovoky jsou financovány z prostředků magistrátu hlavního města Prahy.

Ing. Jaroslava Hrdličková,
Odbor životního prostředí a dopravy

Nebezpečný odpad
V rámci organizovaného mobilního sběru nebezpečných odpadů mo
hou občané, prostřednictvím obsluhy vozidla, bezplatně odevzdat 
k odstranění následující druhy nebezpečných odpadů:

✗	  baterie, akumulátory

✗	  nádoby od sprejů

✗	  mazací oleje a tuky (ne jedlé či potravinářské tuky)

✗	  ředidla a barvy

✗	  léky a teploměry

✗	  kyseliny a hydroxidy

✗	  lepidla a pryskyřice

✗	  detergenty (odmašťovací přípravky)

✗	  fotochemikálie

✗	  pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, 
odstraňování plísní)

✗	  zářivky a výbojky

Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu v Praze 17:

8. 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

Ing. Jaroslava Hrdličková,
Odbor životního prostředí a dopravy

N

Velkoobjemové 
kontejnery v květnu
Velkoobjemové kontejnery (VOK) budou přistavovány v pracovní 
dny ve středu, čtvrtek, pátek v odpoledních hodinách od 14 do 
18 hod, v sobotu a neděli od 12 do 16 hod.

Po celou dobu přistavení bude přítomna obsluha, která bude koordi
novat ukládání odpadů. VOk nebudou na daném stanovišti zůstávat 
přes noc.
VOk jsou financovány z prostředků magistrátu hlavního města Prahy.

•  parkoviště v ul. na moklině u rest. U hasiče: 21. 5., 22. 5., 23. 5, 
24. 5.

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, 
podlahové PVC, umyvadla a záchodové mísy.

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

nádoby (popelnice, kontejneru)
✗			nebezpečné složky komunálního odpadu (jako např. baterie 

a akumulátory, barvy, chemikálie, zářivky)
✗			odpad ze zeleně (větve, posekaná tráva apod.)
✗			elektroodpad (chladničky, televize, monitory, počítače 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.: 284 098 906;

•  Praha 5 – Jinonice, ul. Puchmajerova (u křižovatky s Radlickou), 
tel.: 251 612 343.

Provoz od pondělí do pátku: 8.30 – 18.00 hod., 
sobota: 8.30 – 15.00 hodin.

Ing. Jaroslava Hrdličková,
Odbor životního prostředí a dopravy

Mobilní sběrný dvůr 
v Řepích
mobilní sběrný dvůr (dále jen mSD) funguje jako dočasné stanoviště 
sběrných nádob a velkoobjemových kontejnerů na zpevněné ploše 
urče né pro krátkodobý sběr určitých druhů odpadu od osob s trvalým 
pobytem na území hl. m. Prahy. 
mSD přistavuje svozová společnost Pražské služby, a.s., na základě 
smlouvy s hl. m. Prahou, která službu mSD organizuje. Svozová společ
nost povede evidenci občanů, kteří zde odloží odpad – jméno a příjme
ní, adresa, složka komunálního odpadu, množství.

V mSD lze zdarma odložit – objemný odpad, dřevěný odpad, odpad 
ze zeleně a kovy.

Termín a místo přistavení MSD
10. 5. 2014 (sobota) od 8 do 14 hod.:  
                        – parkoviště hofbauerova x Žufanova

Ing. Jaroslava Hrdličková, 
Odbor životního prostředí a dopravy



Poprvé jsme vás informovali o záměru rekonstrukce dětských 
a víceúčelových hřišť v lednovém čísle Řepské 17 v roce 2013. nyní již mů
žeme s potěšením sdělit, že městská část Praha 17 zahájila od 1. 2. 2014 
realizaci projektu „Zdravé a hravé Řepy II“, na který získala v rámci 10. vý
zvy Operačního programu Praha konkurenceschopnost, prioritní osy 2 
– Životní prostředí, Oblast podpory 2.1. – Revitalizace a ochrana území, 
finanční podporu v celkové výši 7 122 838,84 kč.
Obsahem projektu je revitalizace souboru dětských a víceúčelových hřišť 
na území mč Praha 17. U dětských hřišť budou opravena jednotlivá písko
viště, doplněny nebo nahrazeny herní prvky a ostatní mobiliář hřišť. Více
účelová hřiště čeká zejména úprava povrchů a nová okolní hrazení kolem 
hřišť, součástí bude úprava zeleně v blízkosti hřišť.

Jedná se o těchto pět lokalit:
✔			dětské hřiště v areálu u dětského zdravotnického střediska a Centra 

volného využívání času dětí při ul. Socháňova č. p. 1221
✔			dětské hřiště při ul. nevanova č. p. 1071 – 1073

✔			víceúčelové hřiště při ul. mrkvičkova  
(vedle domu nevanova č. p. 1037 – 1042)

✔			víceúčelové hřiště při ul. nevanova č. p. 1053
✔			dětské hřiště při ul. makovského č. p. 13311333
Stavební práce budou probíhat na několika lokalitách současně. ter
mín ukončení prací je do 30. 9. 2014. Realizaci zajišťuje firma Linhart 
spol. s r. o. Omlouváme se touto cestou za dočasné omezení v okolí staveb.

Bc. Eva Soukupová

CO VÁS ZAJÍMÁ
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Černé skládky v Řepích
černé skládky jsou přetrvávajícím problémem v oblasti komunální ochrany 
životního prostředí každého města a obce a řeší se i v Řepích. tato situace 
vzniká nejen kvůli občanům, kteří odkládají různorodý odpad nejčastěji 
u kontejnerových stání, ale je zapříčiněna i polohou městské části, kte
rá je cílovou stanicí pro bezdomovce (konečná tramvají a autobusů, okolí 
železniční tratě atd.) a také zdánlivě odlehlými místy pro vyložení odpadu 
z nákladního auta mimopražských obyvatel a stavebních firem. kontrolní 
činnost v oblasti čistoty veřejného prostranství je prováděna pravidelně 
a průběžně po celý rok pracovníky Odboru životního prostředí (OŽPD) 
a vlastním inspektorem veřejného pořádku.  
V případě zjištění nelegálního odložení odpadu dochází k jeho svozu a ná
sledné likvidaci specializovanou firmou. Samozřejmě současně s vyšší čet
ností výskytu narůstají i náklady na odstranění, čímž je více zatěžována 
naše městská část, která na zajištění úklidu černých skládek vynakládá ne
malé finanční prostředky. například v roce 2013 bylo vyčerpáno na úklid 
skládek z rozpočtu mč Praha 17 více než 400 000 kč.  tzv. „hříšníky“ ne
odrazuje ani skutečnost, že za nelegální odložení odpadu hrozí pokuta až 
do výše 50 000 kč. 

mezi nejproblémovější lokality patří ulice Galandova, Španielova, Žufa
nova (u polikliniky), Reinerova, Drahoňovského, U Boroviček, dolní část 
lesoparku a dále také všechna veřejně přístupná místa, kde se ubytovávají 
bezdomovci (prostory pod balkóny a přístupovými schodišti, keřové po
rosty, okolí železniční tratě...). I když OŽPD reaguje na podněty občanů 
ohledně úklidu operativním způsobem, nelze zajistit trvalý ani dlouhodo
bě udržitelný stav uklizené plochy – bohužel takřka druhý den se černá 
skládka opět na nějakém místě vyskytne (neli na stejném), takže o efek
tivitě práce nemůže být řeč.
Občané Prahy 17 mají možnost objemný odpad bezplatně odkládat ve 
Sběrném dvoře na Praze 5 a Praze 6, dále také prostřednictvím velkoob
jemových kontejnerů (VOk), které jsou každý měsíc přistavovány s obslu
hou na konkrétních místech v Řepích. Stejně jako v loňském roce bude pod 
záštitou mhmP realizována akce s názvem „mobilní sběrný dvůr“, která je 
prioritně určena právě pro městské části, které na svém území nebo v jeho 
blízkosti nemají stabilní sběrný dvůr zřízen. 
Obracíme se tedy s prosbou na občany, aby odkládali odpad pouze na mís
ta k tomu určená a využili některé z výše uvedených možností odložení 
odpadu.
Děkujeme vám za spolupráci!

Ing. Jaroslava Hrdličková, Odbor životního prostředí a dopravy

Zahájení realizace projektu „Zdravé a hravé Řepy II“

„Hřiště v Socháňově ulici bude již brzy osazeno moderními herními prvky. Právě tady se mohou děti těšit i na tuto pyramidu,“ říká místostarosta M. Marek

„Praha & EU – Investujeme do vaší budoucnosti“
„Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF)“

Foto: -mish-
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Co vás k tanci přivedlo?
J. mouca: Jsem studentem osmého 
ročníku taneční konzervatoře. Opravdu 
tančit jsem začal až velmi pozdě, v osm
nácti letech, dnes mi je dvacet dva. Byl 
to velmi impulsivní krok, přesto toho 
nelituji. V počátku mého rozhodnutí 
stála moje fascinace pohybem, je pro 
mě velmi inspirující jak lze tancem vy
jadřovat emoce. Já nedělám tanec jako 
nějakou pózu nebo proto, že by to by
lo sexy (jak někteří říkají), zkrátka mi 
učarovalo, jakým způsobem lze vyjádřit 
abstraktno, pocity, myšlenku.

Tančil jste před tím?
J. mouca: V podstatě ne, jako začátek 
toho všeho totiž považuji až nástup na 
konzervatoř taneční centrum Praha. 
Odtud jsem však po dvou letech přešel 
na Pražskou taneční konzervatoř. Od 
mala jsem se věnoval umění a hudbě, 
dostal jsem se na pěveckou konzerva
toř a rozhodoval se, zda budu zpívat. 
Ale nechtěl jsem, protože mi to přišlo 
příliš statické. Vlastně i u toho tance 
se mi nejvíc líbí ta práce na sále, kde 
člověk objevuje sám sebe. na scéně si 
dovolíte být mnohem více expresivní 
a hrát si s výrazem než v reálném ži
votě. 
Pro tanec mám dobré tělesné dispozi
ce, takže to na jednu stranu nebylo až 
tak těžké. na druhou stranu to bylo pro 
mě náročné, protože jsem neměl žádné 
základy, první rok byl nejnáročnější. U baletu se však učíte pořád – to je práce na celý život. 

Dělat tanec je vlastně hrozně nevděčná práce – 
protože když už to konečně umíte, tak jste zase 
příliš starý na to, abyste si to mohl užívat…

Co plánujete po absolvování?
J. mouca: hrozně se mi líbí krédo „protančit se 
životem“. hodně teď o budoucnosti přemýšlím, 
mám možnost nastoupit do profesionálního 
souboru Severočeského divadla v Ústí nad La
bem – být v takovém souboru je pro rozvoj ta
nečníka to nejlepší.

Natálie, jaká byla vaše taneční cesta?
n. matysková: Studuji v šestém ročníku, je mi 
sedmnáct let. tancovat jsem začala až v deseti. 
na konzervatoř jsem se dostala vlastně náho

dou. tanec jsem dlouho brala jen jako 
„kroužek“. Starší sestra chodila na „hip 
hop“, což jsem jí záviděla a nutně jsem 
potřebovala dělat něco podobného. 
Začala jsem tedy také navštěvovat ta
neční kurz, kde mě oslovila moderna, 
což bylo něco úplně jiného, než jsem 
původně čekala. naše učitelka dávala 
i soukromé hodiny baletu, kam jsem 
začala chodit s kamarádkou a pak ta 
cesta už byla jasná. Do tance jsem se 
zamilovala a po dvou letech na gym
nasiu jsem studium ukončila a přešla 
na konzervatoř.

Co na to rodiče?
n. matysková: na jednu stranu 
respektovali, že je to čistě moje 
rozhodnutí. maminka mi pak přiznala, 
že si myslela, že to nezvládnu. Začátky 
byly opravdu těžké, musela jsem 
toho spoustu dohánět a na některé 
předměty jsem chodila i k nižším 
ročníkům. Ale pak pochopila, že 
o to mám opravdu zájem. Je pravda, 
že ostatní členové rodiny z tohoto 
rozhodnutí úplně nadšení nebyli – není 
to úplně standardní zaměstnání, je 
to spíš řehole a ve vzduchu stále visí 
otázka, co bude ve třiceti, čtyřiceti. 
nenechám si to ale vzít a nikdo mi tuhle 
cestu už nevymluví. Vybrala jsem si to 
úplně sama a podřídila tomu celý život. 
my jsme si v tom tanečním nadšení 
s honzou hodně podobní, zůstáváme 

ve škole často poslední, dlouho do večera, 
protože o tanec máme oba skutečný zájem. 
Chceme se stále zdokonalovat a pracujeme na 
sobě. Je nutné se tomu věnovat úplně naplno 
a nebrat to jen jako školu.
J. mouca: S tím naprosto souhlasím. Jednou 
jsem hostoval v Jihočeském divadle a na dni 
otevřených dveří se jedna paní zeptala: „A to vy 
chodíte normálně do práce a večer si sem jde
te zatančit?“ Velmi mě to rozesmálo, že někdo 
může brát balet jako takový „taneček“, který 
si člověk zatancuje ve volném čase. takhle to 
opravdu nefunguje… Spousta lidí nechápe, že 
je to plnohodnotná práce od rána do večera. 
někdy ani víkend není, protože je představení. 
tohle člověk opravdu nemůže bez lásky a nad
šení dělat.

Protančit se životem
Na začátku března 2014 proběhlo na jevišti Nové scény Národního divadla finále Studentské Thálie – tedy soutěže, jež 
oceňuje mladé tvůrce jak z uměleckých, tak neuměleckých středních škol v několika kategoriích. Představili se zde mladí 
herci, tanečníci, zpěváci či spisovatelé se svou vlastní tvorbou. Cenu prezidenta Herecké asociace získal Jan Mouca za tanec 
v choreografii Natálie Matyskové „Dopis“. Natálie i Jan jsou zapálenými studenty Pražské taneční konzervatoře a Střední 
odborné školy, která sídlí v Řepích.

Natálie Matysková (17 let)
•  tanci se věnuje od 10 let
•  koníčky: literatura, tvoření a umění (nejlépe tvoření 

umění) ve všech možných podobách
•  Životní sen: být šťastná v nezávislosti na čase a prostoru
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Máte za sebou velký úspěch ve Studentské 
Thálii. Jaká byla vaše příprava?
n. matysková: naše cesta nebyla jednoduchá, 
vlastně jsme ani úspěch nečekali. Studentská 
thálie je soutěž pro umělecké i neumělecké 
střední školy z Prahy, kde se hodnotí jakákoliv 
vlastní tvorba. Za naši školu byl původně při
hlášen jeden náš spolužák, který chtěl postavit 
choreografii skupinovou (je vítězem nultého 
ročníku a chtěl vytvořit něco podobné
ho i letos). Začal tedy studovat skupi
novou choreografii, kterou jsme však 
přestávali stíhat, protože byla náročná 
na počet studentů. Plánovaná délka 
byla půl hodiny, což je poměrně dlou
ho. Zapojeni byli studenti z různých 
ročníků, to byl také problém, jelikož 
jsme těžko hledali shodný termín pro 
čas zkoušek. Já a tři další děvčata tře
ba ještě spolupracujeme se Severočes
kým divadlem, kde tančíme v „Labutím 
jezeře“, takže časový plán byl opravdu 
problém. 
Velkou choreografii jsme tedy nestíhali 
a dva dny před soutěží mi volala naše 
vedoucí tanečního oddělení, zda bych 
tam nemohla předvést svoji choreogra
fii, kterou jsem prezentovala ve škole již 
v únoru, protože spolužák – choreograf 
onemocněl.
Sice jsem souhlasila, ale choreografie 
se mi zdála příliš krátká a jednoduchá, 
měla jen minutu a půl, nepřišlo mi to 
úplně ideální na tuto soutěž. Oslovila 
jsem tedy honzu s prosbou o radu a ná
zor, co si o tom myslí.

Jak jste tedy na vašem vystoupení 
zapracovali společně?
J. mouca: tématem letošní soutěže byl 
„Jazykový experiment“ a poperte se 
s tím.
n. matysková: Původně jsem vůbec ne
věděla, co si pod tím představit. moje 
choreografie byla postavená na tom, 
že jsem tančila s dopisem od milého na mluve
né slovo francouzské poezie. možná proto moji 
paní profesorku napadlo, že by se to do soutě
že hodilo. Chtěla jsem tam však dostat nějakou 
hlubší myšlenku a nechtěla jsem, aby to vypa
dalo, že nic lepšího nemáme. honza mi nabídl 
pomoc a shodli jsme se na tom, že to potřebuje 
prodloužit.
J. mouca: Za tři hodiny jsme pak vymysleli šes
ti minutovou choreografii, což považujeme za 
úspěch. Všechno bylo nesmírně narychlo. ne
chtěli jsme, aby to bylo prvoplánové a přímoča
ré. Oba máme rádi abstraktno a chtěli jsme najít 
hloubku. mělo to však být srozumitelné i pro 
netanečního diváka. nakonec jsme měli radost, 
že si každý ten příběh interpretuje trochu jinak, 
a může si v tom najít to své.

Choreografie začínala tanečním sólem natálky, 
která tančila s dopisem od milého. Ona se začte 
a zasní se a přichází sen. Pak přijdu já se svým 
tancem, následně tančíme spolu. Je to trochu 
odvážné a trochu erotické, ale na druhou stranu 
jsme nechtěli, aby to bylo laciné. Pak já mizím ze 
scény a ona si uvědomí, že to byla jen vzpomínka 
nebo sen, možná nenaplněná láska, kterou by 
ráda prožila. 

Jaké byly bezprostřední reakce diváků?
n. matysková: Líbilo se nám, že to mělo velký 
dopad na diváky. Setkali jsme se se zvláštní re
akcí, která nás překvapila. V prvním kole jsme 
dotančili, a když jsme se šli na jeviště uklonit, 
nastalo ticho a teprve potom následoval rozpa
čitý potlesk. mnoho lidí nám pak ale říkalo, že to 
mělo velkou dohru emocí a lidé si prostě museli 
po našem tanci utřídit myšlenky. to se mi na tom 
právě líbí, že tu energii jsme přenesli na diváky. 
Z první reakce diváků jsme si však mysleli, že ani 
nepostoupíme. Ono se to vlastně ani úplně ne
povedlo, protože mi na začátku spadl dopis z je
viště – na konci na to navazuji, a tak jsem musela 
bez papíru improvizovat.
J. mouca: Ano, diváky tohle vystoupení zaujme 
a probudí to v nich přemýšlivost. Ostatní soutě

žící byli mnohem více přímočaří, bylo očividné 
o čem ten příběh je, my jsme byli jiní. I prezi
dent herecké asociace mgA. Jiří hromada, když 
mi předával cenu, říkal, že choreografie lidi 
potěšila a zároveň v nich vyvolala nějaký pocit. 
myslím, že o to v umění jde, rozšířit fantazii, po
cit, vnímavost, citlivost…

Jak jste nakonec vnímali ten velký úspěch?
J. mouca: Velmi jsme se chtěli dostat 
na novou scénu (kde se konalo finále), 
protože to je pro tanečníka velká událost 
– tančit na jevišti nové scény národního 
divadla s vlastní choreografií. 
n. matysková: Pro nás byla už velká vý
hra to, že jsme se dostali do finále a tan
čili tady. ta cena už byla bonusem.
J. mouca: Úžasné také bylo, že při pře
dávání ceny nám porotci říkali, že byli 
překvapeni, jak se téma dá vyjádřit beze 
slov, jen tancem. my jsme vlastně naopak 
to téma v tom původně hledali, nebylo to 
prvoplánově postaveno pro tento účel.
Soutěžili jsme v kategorii uměleckých 
škol, v kategorii „Autorský tvar“. tu
to kategorii však vyhrála zpěvačka 
Anna Beránková s etudou z muzikálu 
Chicago. Po tomto vyhlášení jsme byli 
maličko zklamaní, protože jsme trochu 
doufali…
Poslední cena byla Cenou prezidenta 
herecké asociace za interpretaci. to by
la cena, která měla největší konkurenci, 
protože tady soutěží všichni – herci, 
tanečníci, zpěváci a zvítězí ten, kdo nej
lépe interpretuje své dílo. mysleli jsme, 
že je to cena určená spíše pro herce – to 
přiznal i prezident, že je překvapením, 
že cena je za taneční projev. takže když 
vyhlásili mě, byl jsem v naprostém šoku, 
bylo to až dojemné, nezmohl jsem se ani 
na slovo, jak jsem byl překvapen.

Děkuji za rozhovor a přeji hodně dalších 
uměleckých úspěchů.

Radka Sálusová

Jan Mouca (22 let)
•  tanci se věnuje od 18 let
•  koníčky: hudba, kulturologie, divadlo
•  Životní sen: seberealizace tancem a láskou
•  Životní krédo: „Protančit se životem“
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Programy pro řepské seniory

Květen v DDM na Bílé Hoře

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

Klub seniorů Průhon
každé úterý od 9 do 11 hodin v klubu 17, 
 Socháňova 1221, Praha 17.
klub vede Jana tvrdková.
Program v květnu: 6. 5. Slavíme svátek ma
tek, 13. 5. Poradce přírodní léčby pí nováková. 
Přednáška na téma byliny, 20. 5. Volný pro
gram, 27. 5. Volný program.

Klub seniorů Řepy (KSŘ)
každou středu, vždy od 9 do 11 hodin v klu
bu 17, Socháňova 1221, Praha 17.

klub vede Josef Procházka.
Program v květnu: 7. 5. Sudoku – pod vedením 
studentů z mensa gymnasia Řepy, 14. 5. Volný 
program, 21. 5. Beseda s pí Gazdíkovou na té
ma „bobuloviny“, 28. 5. Volný program.

Klub Gemini 
(zdravotně znevýhodnění)
každé pondělí, vždy od 14 do 16 hodin, níz
koprahové zařízení klub 17, Socháňova 1221, 
Praha 17. 
klub vede Petra Szarová. 
Program na květen: Volný program v termí
nech –  5. 5., 12. 5., 19. 5., 26. 5. 
POZOR! Každé první pondělí v měsíci, od 
13.30 do 15.30 Klub šikovných rukou GEMINI.
Program Klubu šikovných rukou na květen: 
5. 5. Svátek matek, 12. 5. Výroba z donesených 
materiálů – např. pletení, háčkování, vyšívání 
aneb „ukažte, na čem pracujete“. 19. 5. Výroba 
dárečků pro děti – inspirace od každého vítána, 
26. 5. Dokončení dárečků pro děti. 

Klub aktivního stáří (KLAS)
každé pondělí, vždy od 14 do 16 hodin, kulturá
ček na Bílé hoře, ke kulturnímu domu 14, Pra
ha 17. klub vede marie klosová.
Program v květnu: 5. 5. Poradce přírodní 
léčby pí nováková. Přednáška na téma byliny, 
12. 5. Oslava jubilantů – k poslechu zahra
je p. kotas, 19. 5. Beseda s paní Drobnou na 
téma Jan neruda, 26. 5. Oslava jubilantů (ná
hrada za leden) – k poslechu zahraje p. kotas.

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

Program Klubu 17
Téma měsíce: „Tak jde čas“
 2. 5.  historie automobilů a dopr. 

prostředků, 

 6. 5.  Řepská stezka – pojď se také po ní 
projít, 

 7. 5.  Řepské foto (minulost 
a současnost), 

 9. 5.  Venkovní hra „slackline“, 

13. 5.  historie naší městské části, 

14. 5.  Řepská fotografická koláž, 

16. 5.  Jak se v historii oblékalo, 

20. 5.  Filmový večer v k17, 

21. 5.  Poznáš mě?  
(dones si své foto – dříve a nyní), 

23. 5.  napiš si rodokmen své rodiny, 

27. 5.  Sportovní odpoledne mimo 
prostory k17, 

28. 5.  Poznáš svoji ulici? 

30. 5.  Vývoj kuchařského umění 
(gastronomie).

-red-

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

PhDr. Jindřich Kadlec, ředitel CSZS

11. 5. Klasická fotografie – seminář. Chcete 
si vyzkoušet, jak se dříve vyráběly fotografie? 
máte doma staré filmy a chcete si z nich vy
volat fotografie? Cena 250 kč. Od 16 do 20 h, 
studio DDm. 
Pouze přihlášky předem mv@ddmp6.cz.

12. 5. Zahrady Pražského hradu – vycházka 
s průvodcem. Z cyklu DDm město a příroda. Od 
15 do 18 h, Pražský hrad. 
Přihlášky předem na tel. DDm 235 323 333 ne
bo klara.pliestikova@ddmp6.cz.

16. 5. Taneční workshop I  pro  začátečníky 
i mírně pokročilé. Od 16 do 20 h, sál DDm. Po
drobný program na našem webu. Vstup volný. 

17. 5. Workshop pilates – oblíbené cviče
ní. Od 10 do 12 h, sál DDm. Cena: 60 kč. na 
tuto akci je nutné se dopředu přihlásit.  
mv@ddmp6.cz .

24. 5.  Keramická sobota – pro děti i další zá
jemce, kteří nemají čas na pravidelné kroužky.  
Cena za dvouhodinovku 50 kč pro děti, 200 kč 
pro studenty do 26 let a 250 kč pro dospělé. 

Rodinná vstupenka 
(1 rodič + 1 dítě) 250 kč. Od 10 do 12 h a od 12 
do 14 h, keramická dílna.
Přihlášky předem na tel. DDm 235 323 333 ne
bo klara.pliestikova@ddmp6.cz.

24. 5. FIMO dílna – vlastnoručně si vyrobte 
krásné šperky, pro účastníky od 12 let a do
spělé. Cena 290 kč včetně materiálu. Od 14 do 
17 h, atelier. 
Pouze přihlášky předem na  gabriela.lasiko
va@ddmp6.cz.

25. 5. Digitální fotografie EXPOZICE – semi-
nář. Seznámíte se vznikem digitální fotografie 
a naučíte se jej plně ovládat ve váš prospěch. 
Určeno pro 4 – 6 osob, individuální přístup. 
Od 9 do 13 h, studio DDm. Cena: 200 kč. 
na tuto akci je nutné se dopředu přihlásit. 
mv@ddmp6.cz.

25. 5. Digitální fotografie KOMPOZICE – se-
minář. Cena: 200 kč. Od 14 do 18 h, studio 
DDm. na tuto akci je nutné se dopředu přihlá
sit. mv@ddmp6.cz.

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



BylI JSME PŘI TOM

13

Poděkování
klub seniorů Průhon prožil krásné, nezapomenu
telné okamžiky při vystoupení taneční skupiny 
z Pražské taneční konzervatoře Řepy, pod vede
ním profesorky khauerové. Všichni byli ohromeni 
krásou mládí a projevem tanečních kreací. Všech
ny nás toto vystoupení chytilo za srdce a touto 
cestou všem chceme ještě jednou velice poděko
vat. Děkujeme za zprostředkování  CSZS.

Klub seniorů Průhon

Nečekaná vsuvka při setkání s jubilanty

Ve čtvrtek 27. března ZUŠ Blatiny již tradičně přivítala řepské jubilanty. 
kromě našich matrikářek, které si zaslouží velikou pochvalu za pečlivou 
přípravu a organizaci těchto akcí, jubilanty přivítal také místostarosta 

martin marek svým příjemným projevem. následoval koncert, na jehož 
konci nás čekalo nesmírné překvapení v podobě filmových melodií bravur
ně zahraných samotnými učitelkami, mgr. Danou tauerovou a mgA. hanou 
nicodovou.  musím přiznat, že hudba z filmů „tanec s vlky“ a „Piano“ mi 
vehnala slzy do očí. koncertem nás tentokrát provázela právě mgr. Dana 
tauerová. měli jsme možnost si poslechnout trio zobcových fléten v podání 
Jana mikoláška, marka talknera a markéty kulhánkové,  saxofónové trio ve 
složení Ladislav hub, maxmilián Ševčík a PaedDr. Otakar martinovský jsme 
slyšeli dokonce dvakrát. matěj Přibyl zahrál na kytaru skladbu „Albatros“ 
a Gabriela hokrová s Josefem Štěřovským zahráli čtyřručně na klavír „Jazz 
parnas“ č. 34. Posledním bodem koncertu byl čistý hlas Petry Pospíšilové, 
která zazpívala skladbu „Feeling Good“. Všem řepským jubilantům přejeme 
jen to nejlepší a pevné zdraví do dalších let a všem zúčastněným děkujeme 
za tento krásný zážitek.

Svá jubilea oslavili: Zdeňka Svobodová, Jarmila klokočková, Vlasta kniho
vá, PhDr., DrSc. Ladislav tondl, Libuše kůželová, Ivana horlivá, helena Jo
hanidesová, karel Vandas, Ing. František Pechač, Věra kobrlová, Vladimír 
Flek, marie Bartáková a Jaroslav Fridrín.

-mish-

Předání plaket J. A. Komenského
Ve středu 26. března 2014 se v obřadní síni řepské radnice uskutečnilo 
slavnostní předání Plaket Jana Amose komenského nejlepším učitelům 
řepských základních, mateřských i uměleckých škol. 
tato – v naší městské části již tradiční – akce pravidelně oceňuje jedinečné 
výsledky činnosti řepských pedagogů. Oceněné učitelky převzaly čestné 
uznání ve formě plakety z rukou starostky městské části Praha 17, Bc. Jitky 
Synkové, za účasti svých kolegyň a představitelů obce. 
Ani v letošním roce nechyběl zajímavý kulturní program, o který se již tra
dičně postarali žáci ze Základní umělecké školy Blatiny. Všichni přítomní 
si mohli tedy vyposlechnout tóny kytary v podání Venduly heřmánkové 
z 3. ročníku kytarové třídy mgA. Davida holého, která zahrála skladbu Ji
řího horáčka „tulácká“. následně pokračovala i se svým učitelem skladbou 
pro dvě kytary od Ctibora Süssera „Jantar“. Úsměv na tváři přítomných 
pak vyloudila miriam Dohnálková z 2. ročníku literárnědramatického obo
ru  třídy mgr. Dagmar hubičkové, která přednesla povídku Rudolfa čechury 
„maxipes Fík ve škole“. Závěr pak patřil Petře Pospíšilové z 1. ročníku třídy 
mgr. Dagmar hubičkové s písní „Feeling Good“.

Po skončení programu vedoucí Odboru školství a kultury mgr. naděžda Ze
manová představila všechny oceněné pedagožky, které pak převzaly svá 
ocenění z rukou starostky.

V letošním roce byly oceněny: PhDr. hana tenglerová ze ZŠ genpor. 
Fr. Peřiny, mgr. michaela mikulová z mŠ Laudova se speciálními třídami, 
hana Pecháčková z mŠ Socháňova, mgr. Věra králová ze ZŠ Jana Wericha 
a mgr. hana neradová z mŠ Bendova.

-ras-

Senioři děkují Radě městské části Praha 17 za 
podpory paní starostky Jitky Synkové za orga
nizaci a financování úterních cvičení v Soko
lovně Řepy v ul. na Chobotě. 
Cvičení zajišťuje občanské sdružení „Buď Fit 
Seniore“ pod vedením Davida hufa. Lektorka  
Bc. Žaneta Valentová nám seniorům vždy řád
ně protáhne cvičením naše těla a tím nás udr

žuje v dobré fyzické i duševní kondici. Užíváme 
si tak i endorfiny – hormony štěstí a pohody. 
Vždy se nás sejde 30 – 35 cvičenek i cvičenců, 
ženy jsou ve velké převaze. 
Od května 2014 se přesuneme se cvičením ve 
stejném čase do venkovních prostor Fit parku 
v Bendově ulici.

Ing. Jiří Veselý

Projekt „Cvičení pro seniory“ 

Foto: -mish-

Foto: -ras-
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6. 5. Vystoupení taneční skupiny Primavera 
pod vedením Hanky Čermákové. Od 15 hod. 
Denní stacionář, vstupné dobrovolné.

11. 5. Koncert profesorů a studentů Me-
zinárodní konzervatoře Praha (michal 
čvančara – kytara, Jan Pařík – klarinet, Jan 
Palouček – housle, Jan Janda – zpěv, martin 
křehnáč – kytara). Zazní skladby W. A. mo
zarta, F. Gragnaniho, F. Sora, m. I. Glin
ky, a další. Od 17 hod.
kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné.

18. 5. Baroko moderním smyčcem (Dana 
klásková – housle), na programu B. Cam
pagnoli, G. Ph. telemann, J. S. Bach, F. Gemi
niani – Corti, e. ysaye. Od 17 hod.
kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné.

22. 5. Jarní koncert sopranistky Státní 
opery Praha Daniely Radosa a jejích hostů. 
Od 15.30 hod. Refektář, vstupné dobrovolné.

25. 5. Slavní čeští velikáni – orchestrální 
řada Archioni Plus pod vedením michala ma
courka, emanuele Gadaleta – violoncello. na 
programu A. Dvořák a V. novák. Od 17 hod.
kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné.

29. 5. Cesty po Islandu – beseda s Janem 
Šťovíčkem spojená s promítáním. Od 15 hod.
klub Domova, vstupné dobrovolné.

11. 6. Je jen jedna hudba – koncert Jaku
ba Zahradníka. Anežský klášter Praha, od 
19.30 hodin (předprodej vstupenek v síti 
ticketportal). Výtěžek koncertu bude využit 
na nákup zdravotnického materiálu pro paci
enty Domova.

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

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

Domov sv. Karla Boromejského 
– program na květen 2014

Městská část Praha 17, MHMP a školy MČ Praha 17
pořádají

Den Země
v úterý 6. 5. 2014 od 10 do 17 hodin 

v areálu ZŠ Jana Wericha, Praha 17 - Řepy
Rok 2014 – Mezinárodní rok rodinných farem a krystalografie

mŮŽete Se těŠIt nA:  • představení projektů škol a jejich úspěchů v oblasti ekologie 
• znalostní soutěže pro děti  
• cyklistickou soutěž o meGABOnBOn  
• možnost zakoupení farmářských produktů 
• představení činnosti Odboru životního prostředí a dopravy Úřadu mč Praha 17

Přijďte se zapojit do akce Den Země.

pro děti i dospělé
Společnost pro obnovu řepských tradic a CSZS 
pořádají dne 14. června od 14 hodin Letní jar
mark. Akce se uskuteční v zahradě CSZS v Ben
dově ulici 5 a připraveny budou stánky s různými 
výrobky, soutěže, hry a kavárna s občerstvením 
a hudbou. Více informací u Anny Baumové na 
tel.: 235 300 2089 nebo lck@cestujte.cz. -red-        	  

	  	  



31. května 2014 od 15:00

Skyline  
Vladimir 518 
+ James Cole  

+ Refew a Mike Trafik   
FAST FOOD ORCHESTRA 

feat. Dr Kary  
Prostitutes | Republic of Two 
Hentai Corporation | Cheers

Jade (HU)  
Philip TBC 

A-Cray | Eska | Volume Plus | Luigi

BMX AREÁL U BOROVIČEK

BikeBeetFest

Program květen 2014
Kulturní centrum Průhon 
Kulturáček na Bílé Hoře

www.pruhon.cz

  Projekt je finančně

  podpořen z rozpočtu

  Městské části

  Praha 17

Neděle 11. 5. od 15 h
Divadélko pro děti Agnez

Kozlík 
Loutkové divadlo na motivy norských pohádek En 
glad gut, které patří do pokladnice norské kultury.
Kulturáček na Bílé Hoře             Vstupné Kč 45,-

Sobota 17. 5. od 19 h 
K tanci a poslechu

Jarní country bál 
S profesionální tříčlennou country kapelou Martina 
Krulicha: ŽIVÁ HUBA (Rock & Country).
Kulturáček na Bílé Hoře       Vstupné dobrovolné

Neděle 18. 5. od 15 h 
Divadélko pro děti Kejklíř

Sněhová královna  
Světoznámá pohádka dánského pohádkáře H. Ch. 
Andersena o hledání ztraceného kamaráda.
Kulturáček na Bílé Hoře             Vstupné Kč 45,-

Neděle 1. 6. od 14 h 
Divadélko pro děti a dobrodružná stezka

Den dětí  
Velká dobrodružná pohádková stezka s úkoly pro 
děti. Od 15 h pohádka O drakovi.
Kulturáček na Bílé Hoře             Zápisné Kč 50,-

Sobota 4. 5. od 15 do 17 h
Pořad pro děti

Čarodějnické odpoledne
Letem světem muzikálem, workshop.
Kulturáček na Bílé Hoře                 Vstupné Kč 55,-

KC Průhon, ZŠ genpor. Fr. Peřiny, pracoviště Laudova 1024/10, 163 00  Praha - Řepy, tel. 601 324 849, www.pruhon.cz
Kulturáček na Bílé Hoře, Ke Kulturnímu domu 439/14, 163 00  Praha - Řepy, tel. 601 324 845, www.kulturacek.cz
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Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce 
zákonů pod č. 24/2014 Sb., s datem rozeslání dne 19. února 2014, volby 
do evropského parlamentu na dny 23. a 24. května 2014. Volby se konají 
ve dvou dnech. Ode dne vyhlášení konání voleb je možno podávat žádost 
o voličský průkaz (viz další podrobnější informace). Občan české repub
liky má právo hlasovat ve volbách do evropského parlamentu na území 
české republiky za předpokladu, že:
–   nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let,
–   nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva,
–   je zapsán v seznamu voličů pro volby do evropského parlamentu, popří

padě hlasuje na voličský průkaz.
Překážkou ve výkonu volebního práva, pro kterou nelze hlasovat, je zá
konem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu 
nebo omezení svéprávnosti. Volič hlasuje ve volební místnosti na území 
obce, u jejíhož obecního úřadu je zapsán v seznamu voličů pro volby do 
evropského parlamentu. Byloli na území obce zřízeno více volebních 
okrsků, hlasuje volič ve volební místnosti v tom volebním okrsku, kam 
patří podle místa svého trvalého pobytu. Podmínkou výkonu volebního 
práva ve volbách do evropského parlamentu je zápis občana české repub
liky, který má právo volit (dále jen „volič“), do seznamu voličů pro volby 
do evropského parlamentu. tento seznam vede úřad městské části pro 
každé volby do evropského parlamentu postupem daným zákonem. Nej-
později 40 dnů přede dnem voleb (13. dubna 2014) zanese obecní úřad 
do seznamu voličů pro volby do evropského parlamentu údaje ze stálého 
seznamu voličů. Tímto způsobem je každý občan České republiky, který 
má právo volit ve volbách do Evropského parlamentu a má na území 
České republiky trvalý pobyt, zapsán automaticky do seznamu voličů 
pro volby do Evropského parlamentu. Pokud volič změní místo trvalého 
bydliště v rámci území české republiky po zápisu do seznamu voličů pro 
volby do evropského parlamentu (tj. po 13. dubnu 2014), musí na obec
ním úřadě v místě původního bydliště požádat o vyškrtnutí ze seznamu 
voličů pro volby do evropského parlamentu. Obecní úřad o tom vydá po
tvrzení. toto potvrzení je nutné předložit obecnímu úřadu v místě nového 
bydliště nejpozději do 21. května 2014 nebo v dny voleb přímo okrskové 
volební komisi ve volební místnosti v místě nového bydliště, kde zároveň 
musí prokázat své právo hlasovat ve volebním okrsku (zejména občan
ským průkazem s odděleným rohem a potvrzením o změně místa trvalého 
pobytu nebo novým občanským průkazem s aktuálními údaji). Pokud volič 
po návratu na území české republiky ze zahraničí, kde byl veden ve zvlášt
ním seznamu voličů na zastupitelském úřadě, hodlá hlasovat ve volbách, 
musí požádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voli
čů. Zastupitelský úřad mu o vyškrtnutí vydá potvrzení. toto potvrzení je 
nutné předložit obecnímu úřadu v místě trvalého pobytu nejpozději do 
21. května 2014 nebo ve dnech voleb okrskové volební komisi ve volební 
místnosti podle místa trvalého pobytu. 
Občan jiného členského státu eU má právo hlasovat ve volbách do evrop
ského parlamentu na území české republiky za předpokladu, že:
–   nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let,
–   je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému pobytu nebo přechod

nému pobytu na území české republiky (tj. nejméně od 9. dubna 2014),
–   nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva a je zapsán v se

znamu voličů pro volby do evropského parlamentu.

Občan jiného členského státu eU je do  seznamu zapsán, jestliže
•   o zápis do seznamu voličů pro volby do evropského parlamentu na úze

mí čR požádá,
•   o zápis do seznamu voličů pro volby do evropského parlamentu na 

území čR požádal již při minulých volbách do evropského parlamentu 
v roce 2009 nebo 2004 a od té doby nepožádal o vyškrtnutí z tohoto 
seznamu a stále splňuje podmínky pro výkon práva volit,

•   je veden v dodatku stálého seznamu voličů pro účely voleb do zastu
pitelstev obcí a u obecního úřadu, u kterého je v dodatku stálého se
znamu voličů veden, podá žádost o přenesení svých údajů z dodatku 
stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do evropského 
parlamentu.

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komi
si svou totožnost a státní občanství české republiky platným občanským 
průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pa
sem české republiky anebo platným cestovním průkazem. Volič, který 
je občanem jiného členského státu eU, prokáže po příchodu do volební 
místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu eU. neproká
želi volič tyto skutečnosti, nebude mu hlasování umožněno. každý volič 
hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám 
vybrat hlasovací lístek pro zdravotní postižení nebo z jiných důvodů, ne
může číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro vložení hlasovací
ho lístku do úřední obálky přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové 
volební komise, a voličem vybraný hlasovací lístek za něho vloží do úřední 
obálky a popřípadě i úřední obálku vloží do volební schránky. Volič může 
ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných důvodů, požádat úřad 
a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo 
volební místnost, a to pouze v územním obvodu stálého volebního okrs
ku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě 
okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební 
schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Volby se budou konat ve 
volebních místnostech, adresu příslušné volební místnosti a číslo okrsku 
naleznou voliči v obálce, v níž jim budou do řádně označených domovních 
poštovních schránek doručeny hlasovací lístky. Upozorňujeme občany na 
přečíslování volebních okrsků, které opět proběhlo k 1. 1. 2014. Z důvodu 
zachování územní celistvosti volebních okrsků jsou některá adresní místa 
zařazena v jiném okrsku než v předešlých volbách. Občané z těchto do
mů budou zvlášť informováni o zařazení do stávajícího volebního okrsku 
v obálce s hlasovacími lístky. hlasovací lístky budou doručeny nejpozději 
tři dny před zahájením voleb. na žádost okrsková volební komise dodá 
voliči za chybějící, škrtané nebo jinak označené či poškozené hlasovací 
lístky jiné, přímo ve volební místnosti.

Ve volbách do evropského parlamentu je možné hlasovat také na voličský 
průkaz. Voličský průkaz vydá buď obecní úřad voliči, který nebude moci 
nebo nehodlá volit ve „svém“ volebním okrsku, nebo zastupitelský úřad 
voliči, který je státním občanem české republiky, má bydliště v územním 
obvodu tohoto zastupitelského úřadu a je zapsán ve zvláštním seznamu 
voličů vedeným zastupitelským úřadem. Voličský průkaz opravňuje voli-
če ve dnech voleb do evropského parlamentu k hlasování v jakémkoliv 
volebním okrsku na území České republiky. k tomu, aby volič mohl 
hlasovat na voličský průkaz, musí podle ustanovení § 30 odst. 2 záko

Volby do Evropského Parlamentu
Základní informace pro občany Prahy 17

Volby do evropského parlamentu se budou konat ve dnech 23. a 24. května 2014,
(v pátek 14:00 hodin až 22:00 hodin, sobota 8:00 hodin až 14:00 hodin)
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Starostka Městské části Praha 17, Bc. Jitka 
Synková v souladu s ustanovením §16 
písm. f) zákona č. 62/2003Sb., o volbách 
do Evropského parlamentu a o změně 
některých zákonů, oznamuje dobu a místo 
konání voleb do Evropského parlamentu 
(dále jen volby), které se na území 
České republiky budou konat ve dnech 
23. a 24. května 2014.

Upozorňujeme občany, že volební okrsky 
byly v hl. městě Praze ke dni 1. 1. 2014 
přečíslovány.

Ve volebním okrsku č. 17001 (dříve č. 470)
je volební místnost na Úřadě mč Praha 17, 
Žalanského 291/12b, 1. patro
pro voliče s trvalým pobytem:
Boršovská 159, 478, 501, Brunnerova 
990 – 999, Březanova 564 – 569, 
Čistovická 135 – 140, 423, 424, 470 – 475, 
484, 514 – 516, 534, Gallašova 576 – 589, 
591, Hankova 592, 594 – 600, 603, 
604, 667, Hořovského 141 – 152, 476, 
477, 479 – 481, 482, 669, K Trninám 
606 – 617, Kartounářů 442, 483, 508, 509, 
Krolmusova 154 – 158, 160 – 166, 372, 402, 
425, 426, 428, 429, 485 – 497, 500, 510, 512, 
517, 518, 602, 668, Laudova 1384 – 1387, 
Na Fialce II 1613 – 1645, 1658 – 1673, 
1679 – 1697, Opuková 168 – 176, 502 – 507, 
641, 686 – 692, Otlíkovská 571 – 575, 
Selských baterií 153, 167, Skuteckého 
1087 – 1089, 1178, 1379 – 1383, 1387, 1388, 

Slánská 285, 391, 395, 405, 693, 694, 697, 
Součkova 980 – 989, Šedivého 550 – 563, 
U Boroviček 590, 593, 605, 618. 

Ve volebním okrsku č. 17002 (dříve č. 471)
je volební místnost v Domově sv. karla 
Boromejského, k Šancím 50
pro voliče s trvalým pobytem:
Augustova 32, 103, 110, 122, 124, 236, 
267, Engelmüllerova 625, Galandova 1656, 
Hekova 99, 108, 111, 112, 114, 
118 – 121, 128, 131, 133, 134, 628, 1715, 
Hofbauerova 626, K Mostku 5, 46, 56, 58, 
63, 66, 67, 76, 79 – 81, 94, 97, 98, 129, 
130, 341, 342, 361, K Šancím 50, 629, 
630, 632, Karlovarská 126, 399, 427, 660, 
814, 1711,1717, 1718, č.e. 1 – 14, 23 – 25, 
27 – 37, 39 – 40, 42 – 46, Ke Kaménce 85, 
86, 88, 93, 96, 265, 266, 280, 364, 394, 
421, 422, 547, 548, 678, Kolínova 45, 127, 
264, 288, 379, 400, 401, 404, 432, 544, 
601, 620, 653, 715, Kristiánova 14 – 16, 
71, 1713, 1719, Makovského 1396, 
Na Chobotě 109, 125, 1343 – 1348, 1391, 
Na Moklině 38, 42, 57, 261, 289, 297 
299, 537 – 541, 624, 627, 671 – 676, 677, 
679 – 681, Pod Martinem 1646 – 1655, 
Reinerova 700 – 702, 710, 811, 1657, 
1712, Severýnova 9, 24, 33 – 35, 37, 
43, 47, 69, 70, 72, 113, 296, 360, 1675, 
Slánská 269, 1706, U Kaménky 443 – 445, 
549, Žalanského 7, 8, 10, 11, 12, 13, 17, 
18, 21 – 23, 25 – 31, 39, 40, 51, 52, 54, 55, 
59, 68, 74, 91, 100, 101, 102, 117, 132, 177, 
178, 201, 202, 231, 235, 262, 263, 268, 
270 – 274, 277 – 279, 281, 287, 290 – 295, 

344 – 346, 382, 420, 535, 536, 543, 631, 
1399, 1612, 1674, 1704.

Ve volebním okrsku č. 17003 (dříve č. 472)
je volební místnost v ZŠ Laudova 1024, 
přízemí (společenská místnost)
pro voliče s trvalým pobytem:
Brunnerova 1011, 1012,  
K Trninám 936 – 947, 958 – 968, 
Laudova 1000 – 1010, 1015 – 1017, 
1020 – 1024, Na Fialce I 1500 – 1556,  
Součkova 948 – 957,  
Zívrova 1599 – 1610. 

Ve volebním okrsku č. 17004 (dříve č. 473)
je volební místnost v ZŠ Španielova 1111/A, 
1. patro
pro voliče s trvalým pobytem:
Bazovského 1118 – 1120, 
Makovského 1146 – 1148, 1330, 1331 – 1341, 
1342, 1390, 1393, 1394. 

Ve volebním okrsku č. 17005 (dříve č. 474) 
je volební místnost v ZŠ Laudova 1024, 
1. patro – družina
pro voliče s trvalým pobytem:
Makovského 1177, 1398, 
Nevanova 1043 – 1055, 1069 – 1079, 
Slánská 1389, Šímova 1056.

Ve volebním okrsku č. 17006 (dříve č. 475)
je volební místnost v ZŠ Laudova 1024, 
1. patro – družina
pro voliče s trvalým pobytem:
Laudova 1030, 1031, Nevanova 1028, 1029, 
1032 – 1042, 1057 – 1068.

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského Parlamentu

na o volbách do evropského parlamentu písemně požádat o jeho vydání. 
Pokud volič zasílá žádost o vydání voličského průkazu poštou nebo jeho 
žádost doručí na obecní nebo zastupitelský úřad jiná osoba, musí být pod
pis žadatele úředně ověřen. Volič může samozřejmě požádat u obecního 
nebo zastupitelského úřadu o vydání voličského průkazu také osobně a vy
hotovit žádost na tomto úřadě (pokud ji již nemá sepsánu); potom není 
třeba, aby byl jeho podpis na písemné žádosti úředně ověřen, neboť pří
slušný pracovník na obecním úřadě nebo zastupitelském úřadě, kterému 
volič žádost předává, může  nahlédnutím, např. do platného občanského 
průkazu nebo platného cestovního dokladu předloženého voličem, ověřit 
jeho totožnost a učinit o tom záznam. I když zákon o volbách do evrop
ského parlamentu v této souvislosti výslovně neupravuje podání učiněné 
elektronicky, lze o voličský průkaz pro volby do Evropského parlamentu 
žádat také prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem opatřeným 
elektronickým podpisem. Žádost o vydání voličského průkazu lze podat 
od vyhlášení voleb do evropského parlamentu na území české republiky 
(prezident republiky vyhlásil tyto volby svým rozhodnutím č. 24/2014 Sb. 
dne 19. února 2014), nejpozději však musí být doručena příslušnému úřa
du 15 dnů přede dnem voleb, tj. 8. května 2014 do 16.00 hod (v tento 

den budou mimořádné úřední hodiny jen pro tento účel od 8 – 16 hodin). 
Lhůty příjmu žádostí a výdeje voličských průkazů, jakož i forma zasílání 
voličských průkazů,  jsou dány zákonem a nelze je měnit. Občané jiných 
městských částí hl. m. Prahy (tedy např. Zličína) musejí podat žádost 
u svého příslušného úřadu dle místa trvalého pobytu. 
Případné dotazy k volbám vám zodpoví pracovnice úřadu v budově Úřadu 
mč Praha 17, Žalanského 291/12 b, telefonní číslo 234 683 401, email: 
balazovai@repy.mepnet.cz nebo odbor občansko správní na telefonních 
číslech 234 683 502, 234 683 503, ve dnech konání volby pak na telefon
ních číslech úřadu 234683111 nebo 235 300 005. Další informace k těmto 
volbám, včetně nepovinných formulářů k žádosti o voličský průkaz, jsou 
k dispozici na webové stránce městské části Praha 17 www.repy.cz, v rub
rice „Volby do evropského parlamentu“ a na úřední desce před budovou 
našeho úřadu Žalanského 291/12b, Praha 6  Řepy. Podrobné informace 
naleznete na internetové stránce ministerstva vnitra čR www.mvcr.cz 
v rubrice Volby, Volby do evropského parlamentu.

Hana Tirpáková,
vedoucí odd. osobních dokladů a evidence obyvatel
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každému voliči budou dodány nejpozději 
tři dny přede dnem voleb hlasovací lístky. 
Ve dnech konání voleb může volič obdržet 
hlasovací lístky i ve volební místnosti. 
Právo volit na území české republiky do 
evropského parlamentu má každý občan 
české republiky, který alespoň druhý den 
voleb dosáhl věku 18 let, a občan jiného 
členského státu, který alespoň druhý 
den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu 
nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému 
pobytu nebo k přechodnému pobytu na 
území české republiky (dále jen „volič“). 
Voliči bude umožněno hlasování poté, 
kdy po příchodu do volební místnosti 
prokáže svou totožnost a státní občanství 
české republiky platným cestovním, 
diplomatickým nebo služebním pasem 
české republiky anebo cestovním průkazem 
(dále jen „cestovní pas“) nebo platným 
občanským průkazem. Volič, který je 
občanem jiného členského státu, prokáže 
po příchodu do volební místnosti svou 
totožnost a občanství jiného členského 
státu a že je na území české republiky 
přihlášen k trvalému pobytu nebo 
k přechodnému pobytu.
Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování 
umožněno. každý volič hlasuje osobně, 
zastoupení není přípustné. S voličem, 
který nemůže sám vybrat hlasovací lístek 
pro zdravotní postižení nebo z jiných 
důvodů, nemůže číst nebo psát, může být 
v prostoru určeném pro vložení hlasovacího 
lístku do úřední obálky přítomen jiný volič, 
nikoliv však člen okrskové volební komise, 
a voličem vybraný hlasovací lístek za něj 
vloží do úřední obálky a popřípadě i úřední 
obálku vloží do volební schránky. Volič 
může ze závažných, zejména zdravotních 
nebo rodinných důvodů, požádat úřad a ve 
dnech voleb okrskovou volební komisi o to, 
aby mohl hlasovat mimo volební místnost, 
a to pouze v územním obvodu stálého 
volebního okrsku, pro který byla okrsková 
volební komise zřízena. V takovém případě 
okrsková volební komise vyšle k voliči dva 
své členy s přenosnou volební schránkou, 
úřední obálkou a hlasovacími lístky. Volby 
se budou konat ve volebních místnostech, 
adresu příslušné volební místnosti a číslo 
okrsku naleznou voliči v obálce, v níž jim 
budou na adresu trvalého pobytu doručeny 
hlasovací lístky do řádně označené poštovní 
schránky.

Bc. Jitka Synková,  
starostka Městské části Praha 17

Ve volebním okrsku č. 17007 (dříve č. 476)
je volební místnost v ZŠ Laudova 1024, 
1. patro – družina
pro voliče s trvalým pobytem:
Laudova 1013, 1014, 1018, 1019, 
1025 – 1027, Skuteckého 1086, 1395, 1705, 
č.e. 49, Zrzavého 1080 – 1085, 1705.

Ve volebním okrsku č. 17008 (dříve č. 477)
je volební místnost v ZŠ Laudova 1024, 
1. patro – družina
pro voliče s trvalým pobytem:
Mrkvičkova 1091, 1350 – 1377, 
Plzeňská 1125.

Ve volebním okrsku č. 17009 (dříve č. 478)
je volební místnost v ZŠ Španielova 1111/A, 
1. patro
pro voliče bydlící v ulici:
Bazovského 1115 – 1117, Bendova 1121, 
1122, 1123, Španielova 1111, 1124, 
1261 – 1266, 1313 – 1315, 1378, 1701, 
Žufanova 1092 – 1099, 1112, 1113, 1114.

Ve volebním okrsku č. 17010 (dříve č. 479)
je volební místnost v ZŠ Španielova 1111/A, 
1. patro
pro voliče s trvalým pobytem:
Bazovského 1228 – 1231, Makovského 
1179, 1349, 1392, Slánská 1678, č. e. 48, 
Šimonova 1100 – 1110. 

Ve volebním okrsku č. 17011 (dříve č. 480)
je volební místnost v ZŠ Socháňova 1139, 
1. patro
pro voliče s trvalým pobytem:
Drahoňovského 810, Jiránkova 1135 – 1138, 
Plzeňská 75, 78, 89, 276, 282, 283, 371, 435, 
1710, Slánská 381, Socháňova 1126 – 1134, 
1139. 

Ve volebním okrsku č. 17012 (dříve č. 481)
je volební místnost v ZŠ Socháňova 1139, 
1. patro
pro voliče s trvalým pobytem:
Drahoňovského 1149, 1192, 1708, 
Plzeňská 1708, 1716, Vondroušova 
1150 – 1169, 1181 – 1188.

Ve volebním okrsku č. 17013 (dříve č. 482)
je volební místnost v ZŠ Socháňova 1139, 
přízemí
pro voliče s trvalým pobytem:
Drahoňovského 1180, Makovského 
1202 – 1206, 1397, 1676, Socháňova 1220, 
Vondroušova 1189 – 1191, 1193 – 1201, 
1207 – 1218.

Ve volebním okrsku č. 17014 (dříve č. 483)
je volební místnost v ZŠ Socháňova 1139, 

1. patro
pro voliče s trvalým pobytem:
Galandova 1232 – 1246, Španielova 
1254 – 1260.

Ve volebním okrsku č. 17015 (dříve č. 484)
je volební místnost v ZŠ Španielova 1111/A, 
1. patro
pro voliče s trvalým pobytem:
Španielova 1267 – 1293, Žufanova 1703, 
1714.

Ve volebním okrsku č. 17016 (dříve č. 485)
je volební místnost v ZŠ Španielova 1111/A, 
1. patro
pro voliče s trvalým pobytem:
Španielova 1247 – 1253, 1294 – 1312, 
1316 – 1329.

Ve volebním okrsku č. 17017 (dříve č. 486)
je volební místnost v ZŠ Socháňova 1139, 
1. patro
pro voliče s trvalým pobytem:
Makovského 1140 – 1145, 1219, 1222 – 1227, 
Socháňova 1175,1176, 1221, 
Vondroušova 1170 – 1174.

 Ve volebním okrsku č. 17018 (dříve č. 487)
je volební místnost v kulturním domě na Bílé 
hoře, ke kulturnímu domu č. 439/14, přízemí
pro voliče s trvalým pobytem:
Čistovická 82, 90, 92, 95, 179 – 181, 
197 – 199, 234, 237 – 247, 249 – 252, 259, 
349, 353 – 356, 363, 367, 374 – 376, 383, 
386, 387, 398, 406, 411, 412, 413, 415, 
446 – 449, 469, 499, 519, 531, 709, 1700, 
1707, č.e. 42, Dobnerova 468, 637, 1611, 
Doubravínova 203 – 219, 300, 308, 329, 
330, 333 – 336, 542, Hořovského 385, 397, 
403, 409, 410, 416, 417, 419, 522 – 527, 
K Motolu 338, Karlovarská 1, 3, 4, 48, 49, 
64, 191 – 196, 200, 227, 301, 326 – 328, 
337, 339, 343, 380, 459, 663, 1677,1698, 
1702, č. e. 47, Ke Kulturnímu domu 230, 
331, 332, 347, 439, 460 – 463, 528 – 530, 
533, 546, Krolmusova 348, 358, 368, 377, 
378, 384, 388, 392, 408, 418, 430, 431, 
433, 441, 464 – 467, 498, 520, 521, 695, 
Na Bělohorské pláni, 182 – 188, 302 – 304, 
323, 340, 414, 450, 451, Opuková 305 – 307, 
314 – 317, 319, 357, 373, 393, 407, 436, 
440, 511, 513, 532, Podkrkonošských tkalců 
438, 453 – 458, 545, 696, Prefátova 359, 
389, Řetězokovářů 83, 84, 104 – 107, 115, 
248, 258, 260, 623, Selských baterií 309, 
311 – 313, 318, 321, 322, 396, 437, 452, 
Slánská 1699, Třanovského 220 – 226, 228, 
229, 232, 233, 310, 320, 324, 325, 570, 619, 
622, U Boroviček 189, 190, 253 – 257, 645, 
648, 649, 650, 1709.
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MC Řepík informuje
mC Řepík nabízí pravidelný program pro rodiny s dětmi od pěti měsíců 
do předškolního věku pro aktivní trávení volného času. na dopolední 
program se můžete zapojit kdykoliv v průběhu roku, není třeba se 
zapisovat, stačí přijít včas, kapacita je omezena na cca 10 dětí. 

Pro rodiče a děti připravujeme každý měsíc zajímavý program:
5. 5. v 16.30 h FIMO hrátky pro dospělé na téma KALEIDOSKOP. Polyme
rová hmota FImO je v poslední době velmi populárním materiálem. Přijďte 
si užít odpoledne a naučit se něco nového v práci s ní (a nemáteli hlídání, 
vezměte děti s sebou – herna k dispozici). nutno přihlásit předem.
12. 5. v 17 h další „SAMA s dítětem SOBĚ pomáhám“, který je určen 
pro rodiče samoživitele, zejména pak pro maminky. Smyslem tohoto 
set kání je otevřít diskusi (třeba jen sdílením vlastní zkušenosti), zjistit 
na co máte nárok, na co si dát pozor, např. v případě soudních sporů 
atd. některé z maminek již našly odvahu a přišly. ty další bychom touto 
cestou rády přizvaly – pojďte si pomoci navzájem – nikdo jiný to za vás 
neudělá! 

15. 5. v 16 h v rámci pravidelné výtvarné dílničky pro šikovné děti od 3 let 
a rodiče „ODPOLEDNÍ TVOŘENÍ S ANITOU“, nutno přihlásit předem.
16. 5. a 30. 5. v 10.45 h v rámci páteční volné herny MONTESSORI 
HRÁTKY na téma „Smyslový tělocvik“. Děti se zábavnou formou učí 
každodenní úkony, které jsou nutné pro sebeobslužnost dítěte, např. 
jemná motorika, odhad, soustředění atd. Pro děti od 1 do 3 let, nutno 
přihlásit předem na lucie@mAmAfaktura.cz.
17. 5. od 9 do 12 h VESELÉ PUTOVÁNÍ. U příležitosti svátku Dne rodiny 
vás zveme na jarní pochod se soutěžemi pro celou rodinu. Ideální způ
sob, jak trávit čas s dětmi a získat společné zážitky. Start 9 – 9.30 na 
zahradě u mC Řepík, cíl hřiště Sobín.
22. 5. v 16 h  JÓGA a DETOXIKACE ORGANISMU. Další ze seminářů, 
který vám pomůže lépe se na jaře „nastartovat“.  Cvičitel jógy martin 
Louda, řízená detoxikace (vč. měření přístrojem mUDr. Jonáše). helena 
kroupová. nutno přihlásit předem.
29. 5. v 16.30 h KRÁSNÁ s MARY KAY – kosmetické poradenství v péči 
o pleť, nutno přihlásit předem.

Více na http://mcrepik.webnode.cz/

Silvie Faletti, předsedkyně MC Řepík

Stručně k některým oblastem právní úpravy nájmů 
bytů podle nového občanského zákoníku
Květnové číslo Řepské sedmnáctky přináší opět seriál upozorňující na změny, které se týkají právní úpravy nájmů bytů 
podle nového občanského zákoníku.

Výpověď nájmu: Výpovědí lze ukončit nájem bytu ze strany prona
jímatele pouze ze zákonem stanovených důvodů, a to porušíli ná
jemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu nebo jeli nájemce 
odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli nebo 
na osobě žijící v domě nebo proti majetku v domě, máli být byt 
vyklizen z veřejného zájmu nebo z jiného obdobně závažného dů
vodu. Výpověď je tříměsíční. nájemce se může bránit proti výpovědi 
soudní žalobou, podanou do dvou měsíců ode dne, kdy mu výpověď 
došla.

Zrušení nájmu: nově se stanoví právo pronajímatele vypovědět nájem 
i bez výpovědní lhůty, tj. i okamžitě, pokud nájemce poruší povinnost 
z nájmu zvlášť závažným způsobem, například tím, že nezaplatil ná
jemné nebo náklady na služby spojené s nájmem za dobu tří měsíců 
a déle, poškozuje byt závažným nebo nenapravitelným způsobem, či 
způsobuje závažné škody a obtíže pronajímateli nebo sousedům v do
mě, případně užívá byt jiným způsobem nebo k jinému účelu, než je ve 
smlouvě o nájmu ujednáno.

ThDr. JUDr. Leo Salvet, Th.D.

Kostel Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře
Areál bude přístupný veřejnosti od 17.30 do 24.00 hod.  
(v čase programu v kostele bude přístup do kostela  
omezený na návštěvníky programu).

18.00  Nešpory sester z Opatství Venio (v kostele)
18.45  Prohlídka poutního areálu s průvodcem
20.00   Velikonoční liturgická hra  

(v nádvoří před kaplí Božího Hrobu)
21.00   Koncert barokních duchovních písní a árií (v kostele) 

Zazní V. A. Michna, A. Mazák, T. Merula a další 
Lada Leníčková – zpěv, Svobodné hudební bratrstvo: 
Lenka Mitasová – loutna, Jakub Kučera – loutna, 
flétny, Marek Columby – cink

23.00  Meditace na závěr Noci (v kostele)
24.00  Konec programu

Kostel sv. Martina v Řepích
17:50  Zvonění a přivítání
18:00 Historie kostela sv. Martina + fotoprezentace
18:30 Prohlídka kostela s komentářem 
19:15 Sestra Lada – písně a modlitby 
20:00 Historie řepské farnosti + fotoprezentace 
20:30  Prohlídka kostela s komentářem 
21:00 Historie kostela sv. Martina + fotoprezentace 
21:30 Obrazové meditace – P. Daniel Janáček, OPraem

Noc kostelů – pátek 23. května



ŠKOly INFORMUJÍ

20

ZŠ Jana Wericha

náš školní vzdělávací program s názvem „Domino“ definuje naši hlavní 
strategii jako získávání základů všeobecného vzdělání a osvojování klí
čových kompetencí. Jak se tento náš cíl promítá v každodenních činnos
tech školy?
V každé oblasti vzdělávání přispívají k lepšímu osvojování učiva a získá
vání dovedností žáků atraktivní aktivity, kterými se děti učí zábavnou 
a netradiční formou. 
V oblasti Jazyk a jazyková komunikace rozvíjejí děti aktivně své schop
nosti v našich tradičních vystoupeních pro veřejnost, v divadelních 
představeních, recitačních přehlídkách a soutěžích, návštěvách kniho
ven, v ročníkových a třídních projektech. Jmenujme např. Den světo
vé literatury v 5. ročníku nebo Olympiádu v anglickém jazyce pro děti 
4. a 5. ročníku. tradičně se zapojujeme do noci s Andersenem, akce na 
podporu čtenářství, která se letos uskutečnila z pátku 4. dubna na sobo
tu 5. dubna.
V oblasti matematika a její aplikace řeší děti soutěžní formou obtížnější 
úlohy Olympiády z matematiky pro 5. ročník. návrhy na plakáty a pozván
ky tvoří jen část výstupů z oddílu Informační a komunikační technologie.
nejvíce aktivit připravujeme žákům v oblasti člověk a jeho svět (přírodo
věda, vlastivěda, prvouka). Společenské a ekologické projekty s názvy 

Vítání podzimu, jara, tajemství lesa, Lesní zvěř, mravenčí stezkou, Šel
my aj. představují práci dětí s konkrétními přírodninami, zvířaty, činnos
ti v terénu. halloween a masopust přináší do školy veselí a zábavu.
Únorový koncert cimbálové muziky i vánoční koncert „Děti dětem“ vy
volal nadšení a je názornou ilustrací zábavné a tvůrčí aktivity v oblasti 
Umění a kultura.
Oblíbenými praktickými činnostmi z oddílu člověk a svět práce se staly 
hoblinkové dílničky, ze kterých si žáci odnášejí vlastnoručně vyrobené 
dřevěné předměty, a ve kterých se učí pracovat s nástroji jako je pilník, 
vrtačka nebo hoblík. Sázení a přesazování květin, péče o rostliny v areá
lu školy patří do běžných činností dětí.
část člověk a zdraví zahrnuje nejen sportovní soutěže ve šplhu, vybíjené, 
atletice aj., ale také preventivní programy, např. „Zdravé zuby“ – projekt 
pro 1. třídy. I v letošním roce vyjíždí mnoho tříd 1. stupně do škol v pří
rodě a na výlety. Sezóna právě začíná. 
Výše uvedený výčet aktivit není zdaleka úplný, je jen ukázkou toho, jak 
se pedagogové naší školy snaží naplňovat obsah vzdělávání a výchovy 
našich dětí.

 Vedení ZŠ genpor. F. Peřiny

Těšíme se do školy!
Po dobu jarních deseti týdnů se mohou řepští předškoláčci, kteří se chys
tají příští rok do ZŠ Jana Wericha, těšit na úterní odpoledne. každý týden 
totiž mají možnost přijít do této školy. Pro děti je připraven velmi pestrý 
program a každý týden je zaměřen jinak. Skladba je skutečně komplexní, 
děti se seznámí nejen s budovou školy, vyzkouší svou schopnost orienta
ce, mají možnost si pořádně protáhnout tělíčka v tělocvičně, vyzkouší si 
práci s interaktivní tabulí a s počítačem, procvičí svou pozornost a pa
měť, ale i mnoho dalšího. Příští školní rok se tyto děti tedy zapojí do 
chodu školy naprosto v klidu. Budou znát nejen prostředí celé školy, ale 
i své budoucí učitele a spolužáky.  -mish-

letmé nahlédnutí do činností 1. stupně  
Základní školy genpor. Františka Peřiny

Matematika není strašidlo
Že je matematika u dětí neoblíbená? tak toto tvrzení u žáků ve třídě 5.C 
a 5.A ZŠ Jana Wericha neplatí. Své matematické znalosti v únoru nej
prve změřili ve školním kole Pythagoriady a o měsíc později se čtrnáct 
z nich vydalo řešit netradiční a zábavné úlohy z matematiky do soutěže 
„Šikula“, kterou pořádala ZŠ červený vrch. Jako jediní zástupci řepských 
škol se nakonec v konkurenci devíti škol obvodu Prahy 6 stali úspěšný
mi řešiteli žáci 5.C – Jan čepek, David hájek a michal Purš. Všichni tři 
se soutěže zúčastnili i v loňském roce, tehdy se David hájek umístil na 
1. místě. matematika je pro Davida hra a zábava. Bude školu spolu s dal
šími spolužáky reprezentovat i v obvodním kole Pythagoriady. 

Mgr. Jiřina Mariničová, učitelka 5.C

Andersenská noc již počtvrté
Základní škola Jana Wericha se v pátek 4. 4. 2014 stala jedním z téměř 
1400 míst po celém světě, kde děti oslavovaly svátek četby a společně 
trávily „noc s Andersenem“. Spáčů se letos sešlo rovných 50 a čekal je 
pestrý program. nejprve nás navštívili hosté. Redaktorka nakladatelství 
euromedia a překladatelka Petra Diestlerová nejen vyprávěla, co všech
no se s knihou děje, než si ji můžeme koupit v knihkupectví, ale navíc 
pro děti připravila soutěž s pěknými cenami. Paní ředitelka Zuzana mar
tinovská pak představila knížky, které čítávala svým dětem a pan školník 
marcel Brixy nám přečetl pohádku „O rybářovi a jeho ženě“ z Fimfára 
Jana Wericha.
následovalo pohádkové divadelní představení, pozdravy od známých 
osobností – Lucie Bílé a martina Dejdara, kvízy, představování oblíbe
ných knížek… Prostě stále se něco dělo a všichni si noc plnou knih a li
terárních postav báječně užili. Už teď se těšíme na další ročník.

Mgr. Barbora Bousová,
učitelka ZŠ Jana WerichaFoto: -mish-
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Květnové 
KONCERTY 
v ZUŠ Blatiny
5. 5. 2014  (pondělí) koncert žáků houslových tříd mgA. Davida 

tomaly a BcA. Pavla herajna

6. 5. 2014  (úterý) koncert žáků mgr. Dagmar hubičkové – zpěv, LDO 

13. 5. 2014  (úterý) koncert žáků třídy PaeDr. Otakara 
martinovského (flétna, klarinet saxofon)

20. 5. 2014  (úterý) koncert absolventů ZUŠ Blatiny

22. 5. 2014  (čtvrtek) koncert žáků pěvecké třídy  
mgA. evy kováříkové

27. 5. 2014  (úterý) Závěrečný koncert žáků ZUŠ Blatiny

koncerty se konají vždy v 18 hodin v koncertním sále ZUŠ, 
neníli uvedeno jinak.

Vedení ZUŠ Blatiny

Z U Š  B L A T I N Y
P R A H A  -  Ř E P Y
Š PA N I E L O VA 11 2 4 / 5 0

Softballový Pohár Prahy 6
Ve středu 9. dubna se na hřišti ZŠ Jana Wericha uskutečnilo ob
vodní kolo 12. ročníku Poháru Prahy 6 v softballe v kategorii žac
tvo 6. – 9. tříd.
Přes nepřízeň počasí a velmi nízké dubnové teploty s nadšením 
bojovalo všech pět soutěžících týmů po celé dopoledne. Z vítězství 
se nakonec radovalo družstvo domácích žáků ze ŽŠ Jana Wericha, 
které tak postupuje do městského kola Poháru za Prahu 17. Druhou 
příčku, a tím i postup do dalšího kola za Prahu 6, pak vybojoval tým 
ZŠ a mŠ Petřiny – jih.

-ras-

Jarní běh Hvězdou
nádherné počasí, skvělá nálada a chuť zaběhat si v přírodě. to vše přimělo 
řadu kluků a dívek z prvního stupně naší školy zúčastnit se již tradičního 
„Jarního běhu hvězdou“. tentokrát jsme se sešli 2. dubna. Všem žákům 
patří poděkování za účast a vzájemnou podporu. Fandit Werichovci oprav
du umí a nejen to. někteří si vybojovali i „bednu“. konkrétně Otakar Zou
vala a helena hradcová (3. místo) a Pavel Chlupáč (2. místo).  

Jan Křivanec, ZŠ Jana Wericha

ZUŠ Blatiny zve do divadla
Srdečně zveme všechny řepské příznivce Blatinského dětského divadla 
při Základní umělecké škole Blatiny na taneční představení „Andělé“, 
které se bude konat v sobotu 17. 5. 2014 v Divadle na Prádle (U Andě
la), Besední 3, Praha 1. Začátek představení je v 19 hodin.
Pro naši školu jsou tato představení již tradicí, neboť každý rok ředitel
ka ZUŠ Blatiny Věra Pavlíková najímá prostory tohoto divadla, aby se 
zde žáci tanečního oddělení prezentovali v nově nastudovaném taneč
ním představení. O jejich úspěších svědčí také velká návštěvnost těchto 
představení, a to nejen ze strany rodičů, ale hlavně široké veřejnosti. 
těšíme se na všechny návštěvníky divadla.

Mgr. Jana Tobolová a Edita Burešová, TO ZUŠ Blatiny 

Voda nad zlato
V mateřské škole LAUDOVA se speciálními třídami jsme se připojili ke Svě
tovému dni vody, nabídli jsme dětem ekologický program „Voda nad zla
to“, pořádaný ekocentrem koniklec. Děti se na modelu krajiny prakticky 
seznámily s koloběhem vody v přírodě. Zjistily, jak složitý proces stojí za 
otočením kohoutku, z kterého teče pitná voda, když se samy podílely na 
čištění vody. Další hra je vedla k pochopení nezbytnosti šetření vodou 
a k rozlišení činností, ke kterým je potřeba pitná voda a kdy by byla 
dostačující voda dešťová.
Vztah k životnímu prostředí je jednou z podoblastí vzdělávání dětí podle 
Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. naše ma
teřská škola se snaží budovat v dětech kladný a odpovědný přístup k ži
votnímu prostředí, máme vypracováno několik projektů s ekologickou 
tématikou. Uvědomujeme si důležitost formování vztahu k přírodě právě 
v dětství.

Mgr. Michaela Mikulová, učitelka

letní prázdniny 
se ZUŠ Blatiny
Základní umělecká škola Blatiny pořádá tak jako každý rok letní 
prázdninové sedmidenní taneční soustředění pro žáky tanečního 
oboru naší školy. místem konání je nově zrekonstruovaný rekreač
ní areál Poslův mlýn v Doksech u máchova jezera. Areál se nachází 
v údolí pod hradem Bezděz, v krásné přírodě kraje karla hynka má
chy. nabízí vynikající zázemí s množstvím sportovišť, nechybí ani dět
ská hřiště a místnosti pro společenské a kulturní vyžití dětí. taneční 
soustředění proběhne v termínu od 16. – 23. 8. 2014. Výukovou část 
soustředění vede mgr. Jana tobolová a koordinaci celého pobytu za
bezpečuje Ivana hölzelová. 
Pro děti je připravena spousta aktivit, např. výlety, různé hry, sporto
vání a v neposlední řadě i koupání a slunění na plážích máchova jezera.    
Ráda bych touto cestou poděkovala všem pedagogickým a výchovným 
pracovníkům, kteří se na chodu soustředění každoročně podílejí, ale 
také rodičům a žákům ZUŠ Blatiny, kteří nám zachovávají svou přízeň 
a rádi s námi taneční soustředění absolvují.

Ivana Hölzelová, vedoucí LTS, ZUŠ Blatiny

Foto: -ras-
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Díky podpoře nadačního fondu Albert se v ro
ce 2011 podařilo tomášovi uskutečnit sérii 
triatlonových závodů pod jménem Albert tri-
atlon tour pro děti z dětských domovů i běž
ných rodin po celé čR. V roce 2014 vstoupí 
tento unikátní projekt do 4. ročníku pod no
vým názvem Slavata triatlon tour. Důkazem 
této jedinečnosti je získání ceny za nejlepší 
charitativní projekt roku 2012. Smyslem zá
vodu je přivést děti ke sportu, probudit v nich 
soutěživost a zdravé sebevědomí, ale také od
halit skryté talenty. 
 „Slavata Triatlon Tour je vlastně takovou stře-
chou toho všeho, co dělám, je to prostředí, 
kde mohu spojit všechny děti. Jak z dětských 
domovů, tak základních škol. Je to triatlonová 
tour, která dává šanci naprosto každému dítěti. 
Snažím se spojit dva rozdílné světy, které naše 
společnost oddělila a přitom si každý zasluhuje 
dostat rovnocennou šanci. V rámci této série 
závodů je na každém závodě možnost si zapůj-
čit kolo a vybavení, tím dávám šanci i rodině, 
která si třeba nemůže kolo dovolit, ale přesto 
by chtěli, aby si tento krásný sport mohl vy-
zkoušet. Dávám jen šanci, kterou jsem já sám 
v dětství nedostal a musel za ní bojovat – to je 
Slavata Triatlon Tour“, říká hlavní organizátor 
tomáš Slavata.
triatlonových závodů Slavata triatlon tour se 
mohou účastnit chlapci i dívky od 7 do 18 let. 
Soutěžící budou rozděleni do pěti kategorií 
podle věku a utkají se v disciplínách „kachny“ 
(namísto tradičního plavání), jízda na kole 
a běh. krajští vítězové každé z pěti kategorií 
pak postoupí do finále, jež proběhne 14. září 
2014 v Praze. hlavními cenami pro závodníky 

Slavata triatlon tour budou horská kola znač
ky Author, které se budou losovat, aby měl 
opravdu v tomto závodu šanci naprosto kaž
dý, bez ohledu na výsledek závodu (celkem se 
na jednom závodě rozdá 5 kol). 

V Řepích závod startuje 13. května 2014 
na travnaté ploše před budovou radnice 
v Žalanského ulici.

nejpozději do 14:45 –  
Prezentace závodníků kategorií 5 – 10 let

nejpozději do 16:30 –  
Prezentace závodníků kategorií 11 – 18 let

15 hodin – Slavnostní zahájení závodů

ZÁVODy kAteGORIí:
15.10 – 16.50
kategorie předškoláci,  
                    7–8 let chlapci a dívky,
kategorie 9–10 let chlapci a dívky
kategorie 11–12 let chlapci dívky
+ Vyhlašovaní těchto kategorií

17.10 – 18.30
kategorie 13–15 let chlapci a dívky
kategorie 16–18 let chlapci a dívky
Vyhlašování výsledků kategorií 11–18 let

Závodí se od nejmladších kategorií po ty 
nejstarší. 
časy jsou orientační. Dle počtu závodníků 
v jednotlivých kategoriích se časy mohou po
sunout.

Více informací naleznete na  
www.tomasslavata.cz.

Cena Fair play
čestný diplom za čin v duchu fair play převzal 
16. dubna Jan Beneš, žák ZŠ genpor. Františka 
Peřiny v Socháňově ulici. honza se stal vítězem 
své kategorie při triatlonovém závodě pořáda
ném tomášem Slavatou 28. května 2013 v Plzni. 
Přes své vítězství se vzdal hlavní ceny, kterou 
bylo horské kolo, ve prospěch druhého závodní
ka, který si na tento závod musel půjčit kolo od 
organizátorů. 

-ras-

Foto: archiv Tomáše Slavaty

Slavata Triatlon Tour 2014

První chystanou akcí je 1. ročník turnaje 
mladší přípravky ročník 2005 a ml., který 
se bude konat na našem travnatém hřišti ve 
čtvrtek 8. 5. od 8 hodin. Účast již přislíbilo 
několik zvučných týmů z Prahy i přímo z na
šeho blízkého okolí.  Druhou velkou akcí, 
která se bude konat ve čtvrtek dne 15. 5. od 
17 hodin na našem travnatém hřišti je ná-
vštěva „LÉTAJÍCÍHO TÝMU TRENÉRŮ“. může
te zde zhlédnout práci zkušených trenérů, ale 
i našich klubových a názorně uvidíte, kam se 
dnešní fotbal posouvá a jaké jsou nové trendy 
ve výuce nových hráčů. na závěr bude probí
hat diskuse, kde se můžete na cokoliv zeptat. 
Další akcí je tzv. sportovní „workshop“ pod 
názvem „ŘEPY V POHYBU“, jež se bude ko
nat 21. 5. od 17 hodin opět na našem travna
tém hřišti. Jedná se o sportovní setkání, kde 
si veřejnost – děti všech věkových kategorií 
a jejich rodiče budou moci zahrát, zaspor
tovat, zasoutěžit, na jednotlivých stanoviš
tích. Budeme se na vás těšit.

TJ Sokol Řepy – FOTBAL

TJ Sokol 
Řepy – fotbal
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Dětská atletická 
liga 2014

Sportovní areál při ZŠ Jana Wericha ve Španielově ulici
Vždy od 15 hodin prezentace, v 16 hodin zahájení.

 1. 5. –  Přespolní běh – prvního máje – 
závod rodinných dvojic

14. 5. –  Skokanské odpoledne
18. 6. –  Sprintersko-překážkové odpoledne
 3. 9. –  Vícebojařské odpoledne
10. 9. –  Vrhačsko-štafetové odpoledne, 

slavnostní vyhlášení celé série

Věkové kategorie: atletická školka: 2007 a mladší, 
minipřípravka: 2005 – 2006, přípravka: 2003 – 2004, 
mladší žáci: 2001 – 2002, starší žáci: 1999 – 2000.

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

www.repy.cz -red-

Skončila mládežnická volejbalová 
sezóna!
Počátkem dubna skončily všechny volejbalové soutěže. Družstvo 
mladších žákyň, vedené trenérkou Lenkou malinkovičovou, dokon
čilo soutěž mladších žákyň ve skvělé druhé lize pražského přeboru. 
nakonec jim patřilo konečné deváté místo ze šestnácti družstev. to
to umístění je vzhledem k mládí volejbalistek považováno za velký 
úspěch. Do starší kategorie odchází letos pouze čtyři hráčky, ostat
ní ještě zůstávají v kategorii mladších žákyň. V příštím soutěžním 
období se tedy čeká výsledkový posun výše. na dobrém výsledku se 
podílely tyto hráčky: Anna Jansíková, Viktorie Lautnerová, Violetta 
Berezhnik, natálie Rezková, Jessica Pokorná, kateřina krausová, 
natálie Vaníčková, eva karská, Barbora Lužná, Rozálie Lautnerová, 
eliška Šolínová, michaela Smoleňáková, tereza Fleková a trenérka 
Lenka malinkovičová. Velký dík také patří rodičům, kteří po celou se
zónu družstvo podporovali, pomáhali a byli věrnými fanoušky.

Družstvo starších žákyň, vedené trenérem Janem hrašnou, se v sou
těži umístilo na dobrém pátém místě, což je také považováno za 
úspěch. Z tohoto družstva odchází do vyšší věkové kategorie pouze 
jedna hráčka, ostatní v této věkové kategorii ještě minimálně rok 
zůstávají. také zde se bude čekat výsledkový posun směrem nahoru.
Družstva mladších i starších žákyň se nyní tradičně zúčastní velkého 
„Zmrzlinového turnaje“v Lupenici u Rychnova nad kněžnou. tohoto 
turnaje se účastní pokaždé na třicet družstev z české republiky i za
hraničí. naše družstvo mladších žákyň bude na tomto turnaji obha
jovat loňské celkové vítězství. turnaj se koná ve dnech 17. – 18. květ
na 2014. nemalým úspěchem je také zařazení hráčky starších žákyň 
marušky matuškové do výběrového družstva kCm – Prahy. Jako jeho 
členka se bude podílet na reprezentaci hlavního města Prahy při 
květnovém turnaji krajských výběrů (memoriál m. kafky) v Jablonci 
nad nisou. 
extraligové družstvo kadetek, vedené trenérem Slávkem honzíkem, 
nakonec splnilo svůj poslední cíl a po tuhých bojích získalo opět 
bronzové medaile v extralize čR. O tom však budeme informovat zase 
příště.

ZVEME VŠECHNY SPORTOVNÍ FANOUŠKY A OSTATNÍ PŘÍZNIVCE!
Jaroslav Honzík, předseda SK Španielka

Veškeré informace o tomto družstvu, i celém sportovním klubu, 
dostanete u předsedy klubu J. honzíka na tel. 737 375 831.

SPORTOVNÍ KLUB 
ŠPANIELKA ŘEPY

informuje

ŠPANIELKA

Ř E P Y

Foto: p. Lautnerová

 

POZVÁNKA
na

NOHEJBALOVÝ 
TURNAJ

neregistrovaných hráčů
„O POHÁR STAROSTKY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 17“

sobota 17. května 2014
hřiště u řepské Sokolovny, ul. Na Chobotě 125, Praha 17

(za fotbalovým hřištěm, konečná stanice tram 9,10,  
bus 180 – Sídliště Řepy, dále pět minut pěšky,  

nebo bus 264 – zastávka Škola Řepy)

Hraje se na hřišti s antukovým povrchem,  
k dispozici šatny, sprchy a občerstvení.

Soutěží tříčlenné týmy, které mohou být i smíšené.

Registrace týmů: 9.30 – 9.45 hodin 
Slavnostní výkop v 10 hodin

Těšíme se na vás! 
Přihlášky zasílejte do 7. 5. 2014 na adresu:  

Jan Kechner, Všehrdova 21/435, 118 00 Praha 1 
e-mail: ferklova.petra@centrum.cz

Informace: 603 438 053 nebo 257 316 929
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V těchto květnových dnech si bude celá naše země připomínat 69. výro
čí od ukončení 2. světové války. nejinak tomu bude i v naší mč. V minu
losti jsem k tomuto tématu publikoval mnoho historických materiálů. 
Proto dnes spíše dávám prostor slovům pamětníků a jejich přímému 
svědectví.
V období mezi první a druhou světovou válkou zaznamenala česká re
publika v kulturní, technické, ale především v hospodářské oblasti mo
hutný vzestup. Patřila mezi téměř nejvyspělejší země evropy. nejinak 
tomu bylo i v tehdejší malé řepské vesničce s necelými jedenácti sty 
obyvateli na předměstí Prahy. Byla hospodářsky, obchodně, zdravotně, 
kulturně ale i sportovně naprosto soběstačná. Obživu zde našlo mnoho 
živnostníků, sedláků, zahradníků, řemeslníků ale i řadových občanů. 
Působila zde mnohá kulturní, sportovní ale i společenská seskupení. 
mnoho rodáků a pamětníků na tuto dobu s úctou vzpomíná a jak také 
téměř devadesátiletá rodačka dodává: „Tu krásnou přírodu, ty louky, 
pole a hlavně ty krásné rybníky nám již nikdo nevrátí. Byly to krásné 
roky. Nebyly vymoženosti dnešní doby, nebyla televize, zprvu ani rá-
dio, přesto jsme spokojeně žili a měli k sobě mnohem blíž“. 
tato radost v období první republiky však netrvala dlouho a přišlo poro
bení národa, tedy 2. světová válka. Přišla mobilizace pro muže v produk
tivním věku. Přišel útlum v rozkvětu a v obci působily jen protisabotážní 
hlídky. Gestapo následně zatklo některé funkcionáře řepského Orla, So
kola a také funkcionáře hasičského sboru Rezka, Procházku a jiné. 
když přišel 5. květen 1945, Praha volala o pomoc, o čemž dále hovoří 
pasáž z kroniky řepských hasičů: „Někteří řepští bývalí vojáci se tam 
vydávají. Nejtěžší chvilky na obec však přicházejí v neděli 7. května 
1945 – bombardování obce, zničené domy, mrtví a ranění. Zde se nej-
více osvědčují služby naší nové členky sestry, Heleny Ulrychové. Ztrácí-
me starostu sboru Václava Maška a dále jednatele Františka Mikeše.“
A dále citace dalšího z pamětníků: „Vidíme to sobotní odpoledne, jako 
by to bylo včera. Poté, co český rozhlas začal volat o pomoc, vstoupila 
do Řep osvobozující armáda s označením ROA, chcete-li Vlasovci. Lidé 
je vítali jako osvoboditele, byť sami měli málo, dávali jim potravu. 
Byla to předsunutá rozvědka, která mapovala útok na kasárna v Ru-
zyni.“ Další z pamětnic doplňuje: „Armádě, která vstoupila do Řep, 
velel důstojník tak kolem 35 let, překrásný člověk, což nám tehdy jako 
20letým slečnám neuniklo. Těžce jsme nesly, že ještě týž den chudák 

padl při dobývání ruzyňských kasáren, které byly hlavní baštou SS 
a kde zuřily snad nejtvrdší boje zde v okolí. Tam také kromě Němců 
padlo mnoho Vlasovců. Tento důstojník s několika dalšími je pohřben 
na řepském hřbitově a mnoho dalších ve skále bývalé pískovny u ru-
zyňského hřbitova.“
„Ať byla armáda Vlasovců jakkoliv kontroverzní, to nechť posoudí his-
torici“, dodal další z dotázaných pamětníků. „Čistou pravdou a skuteč-
ností však zůstává, že Řepy, ruzyňská kasárna s letištěm a z největší 
části Prahu osvobodili právě Vlasovci. Tím nesnižuji při osvobozování 
naší části obrovský podíl Rudé armády. Za tyto pravdivé výroky o na-
šem osvobození jsme s minulým režimem měli v Řepích veliké problé-
my, podobné těm plzeňským. Tam se také muselo říkat a na školách 
učit, že místo Američany byli osvobozeni Rudou armádou.“
na osvobozené Řepy jedna z oslovených dále vzpomíná: „Byla to hroz-
ná podívaná na vybombardované domy – Zvoníčkův, Fryjův, obchod 
u Hájků ve vile, Svobodův, Fraimanů, Křtěnů a dalších. O střechu 
přišla naše sokolovna. V hospodě U Auřadů byl muniční sklad a sklad 
potravin (dnešní hasičárna). 
na otázku, co pamětníci prožívali veselého a na co nejvíce vzpomínají, 
shrnula na závěr za všechny naše oslovené rodačka: „To, že jsme mohli 
zase veřejně pořádat zábavy, mohlo se tancovat, což bylo za okupace 
zakázáno. Tajně jsme se sice scházeli a tancovali, nebylo to však to 
pravé. Najednou se smělo a veřejně. Co my protancovali nocí na zá-
bavách U Hornofů a v sokolovně. Vždyť nám tehdy bylo krásných dva-
cet. Především však nejde zapomenout na krásnou euforii a nadšení 
ze získané svobody, to hrdé vlastenecké cítění, kdy jsme měli k sobě 
všichni tak blízko. To je to, co nám z mého pohledu dnes chybí.“

Jaroslav Hájek,
zastupitel

Období první republiky, 2. světové války 
a květnové dny roku 1945 v Řepích

Josef Protiva v helmě s dalším rodákem Václavem Losem v revolučních 
květnových dnech roku 1945 před hospodou U Auřadů, dnes hasičárna.

Foto: archiv Jaroslava Hájka

Příchod Rudé armády do Řep, květen 1945. 

Foto: archiv Jaroslava Hájka



Nabídka letních táborů
turistického oddílu ŤAPKA
Kulturní centrum Průhon 
www.pruhon.cz

Pobytový tábor 
Ostrov pokladů

Příměstský tábor 
Malá ZOO

Příměstský tábor 
Sporťáček

Kulturní centrum Průhon, Socháňova 1220/27, 163 00 Praha 6-Řepy, pracoviště ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Laudova 
1024/10, 163 00 Praha 6 - Řepy, www.pruhon.cz, kurzy@pruhon.cz, tel. 601 324 846

Pobytový tábor OSTROV POKLADŮ 
Ve spolupráci s táborem Zelňáček.  

Termín: 28. 6. – 12. 7. 2014     
Cena: základní 3 900 Kč (možnost slev)  
Místo: skautská základna Šiškovice u Slatiňan   

Tábor pro děti od 5 do 15 let vede tým zkušených a vyškolených 
vedoucích a instruktorů. Velká táborová hra nás v honbě  
za pokladem ukrytým na neznámém ostrově přenese zpátky  
do pirátských časů. Kromě toho budeme sportovat, hrát hry a učit 
se různé táborové dovednosti  (orientace v mapě, šifrování, uzly aj.). 

Podrobné informace a přihlášky:  
Lucie Macourková GSM: 720 595 484, Tomáš Poláček (hlavní 
vedoucí) GSM: 720 750 873, info@zelnacek.cz, www.tabor.zelnacek.

Příměstský tábor MALÁ ZOO 
Termín: 14. 7. – 18. 7. 2014
Denně 8.30 – 16.30, o děti se v případě 
potřeby postaráme od 8.00 do 17.00. 
Cena: 1 500 Kč

Tábor pro všechny děti od 6 do 10 let, které 
mají rády zvířata a chtějí se s nimi blíže 
seznámit.

Vypravíme se za nimi za každého počasí.
Denní program najdete na našem webu.
Přihlášky a platby: nejpozději 
do 27. 6. 2014 v kanceláři KC Průhon.

Příměstský tábor SPORŤÁČEK
Termín: 4. 8. – 8. 8. 2014
Denně 8.30 – 16.30, o děti se v případě 
potřeby postaráme od 8.00 do 17.00. 
Cena: 1 500 Kč

Tábor pro všechny děti od 6 do 10 let, které 
mají rády pohyb a chtějí vyzkoušet i nové  
a neobvyklé sporty.  

Sportovat budeme za každého počasí. 
Denní program najdete na našem webu.
Přihlášky a platby: nejpozději 
do 27. 6. 2014 v kanceláři KC Průhon.
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SlUŽBy
•  ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE – Erben: opravy i rekonstrukce, 

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

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

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

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

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

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

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

•  Opravy obuvi a brašnářského zboží, výroba a opravy 
ortopedické obuvi i na poukaz ZP. Broušení nožů – nůžek. 
makovského 1222 (pasáž) a Plzeňská 104. 
 Tel.: 257 314 190, 605 266 561

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

•  www.obsluhakotelen.cz Tel.: 728 995 661

•  Ski servis Nevanova 1045, 1047 v Lůžkovinách. 
 Tel.: 733 126 790

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

•  NEHTY – po delší pauze, ale s 20letou praxí. Acryl. Celé: 
350 kč, dopl.: 190 kč. 7 dní v týdnu, časově dle Vašich 
možností. Tel.: 602 626 263, www.nehtycerna.cz

•  Malířské, lak. práce. Levně, kvalitně. Tel.: 603 505 927

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

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

•  ! VYKLÍZENÍ – STĚHOVÁNÍ! Vyklízení bytů, sklepů, 
pozůstalostí. Odvoz starého nábytku k likvidaci. 
Stěhování všeho druhu. Odvoz nepotřebných věcí 
k likvidaci. Doprava po Praze zdarma. Tel.: 773 484 056

•  LUXUSNÍ KOLAGENOVÉ OŠETŘENÍ PLETI (čištění 
ultrazvukem , masáž, maska, úprava a barvení obočí, 
kolagenové sérum). S tímto inzerátem 30% sleva. 
kosmetické studio, Galandova 1235, Řepy. 
 Objednávky na tel.: 777 601 018

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

•  TELEVIZNÍ OPRAVNA STODŮLKY, BÖHMOVA 1982/5. 
(m. Lužiny, Bus 225), otevřeno Po a čt 15 – 18:30, 
ostatní časy po tel. dohodě. klas. tV, LCD. LeD, plazmy, 
DVD, setopboxy. Antény, satelity. www.opravuji.cz 
a v.siebert@volny.cz Tel.: 733 311 747

•  HODINOVÝ MANŽEL, mALOVÁní, ŠtUkOVÁní, kOmPLetACe 
 nÁBytkU. f.seher@seznam.cz Tel.: 603 305 211

•  Jazykové kurzy v Centru vzdělávání pro dospělé, děti, 
seniory, kurzy s hlídáním. PC kurzy, doučování, překlady 
a tlumočení. www.jazykovykurz.cz 
 Tel.: 235 300 455, 608 209 354

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

•  PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA, PŘEVODY BYTŮ 
DO OS. VLASTNICTVÍ, zakládání SJV, smlouvy o převodu. 
Právní servis. Tel.: 724 304 603

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

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

•  KVALITNÍ SOUKROMÁ VÝUKA ANGLIČTINY V ŘEPÍCH 
a okolí, studenti, ZŠ, SŠ i dospělí. mám 8 let praxe. 
Důraz kladu na konverzaci a slovní zásobu. Ráda se Vám 
přizpůsobím. Tel.: 604 410 700

•  ZHUBNĚTE ZDRAVĚ A BEZPEČNĚ. 
 Tel.: 731 902 524, www.hubnete.cz/leto

•  A. S. PŮJČÍ 5 – 50 000 Kč, rychlé jednání, stačí sms – 
zavolám. Tel.: 736 764 218

•  CROSSROAD CREDIT, a.s. AUTOPOJIŠTĚNÍ. 
Pro začátečníky za BOnUS až 46%.  
Levnejsipojisteni@gmail.com  Tel.: 737 054 649

•  PRÁCE PŘI ÚDRŽBĚ BYTŮ – elektro, zámečník, drobné 
instalace, truhlář. Tel.: 604 279 213

•  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

•  ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ HUBNUTÍ s trvalými výsledky. 
 Více na www.odkyseleni.cz

ByTy
•  VYMĚNÍM BYT 3+1/L PŘEDĚLANÝ NA 3KK V OV, 82m2, 

Řepy. Za 2kk/L nebo 2+1/L v OV. Tel.: 608 918 121

•  VYMĚNÍM/PRODÁM BYT V OV. 2kk v ulici Galandova 
za byt 3+1 také v OV, nejlépe výměnou s doplatkem. 
nevolat Rk. Tel.: 774 963 184

•  KOUPÍM BYT 3+1 V ŘEPÍCH. Cena do 2,8 mil. kč. 
 Tel.: 608 110 579

•  PRONAJMU BYT V ŘEPÍCH. Cena do 12 tis./měs. 
 Tel.: 776 586 858

ZAMĚSTNÁNÍ
•  KADEŘNICI A MANIKÉRKU přijmu, ŽL, P17Řepy. 

 Tel.: 728 995 661

•  HLEDÁM FLORISTKU. Aranžerku květin. Do květinářství 
makovského. nástup možný ihned. Tel.: 608 870 077

•  NABÍZÍM PŘIVÝDĚLEK PRO MUŽE I ŽENY 
administrativního charakteru. Tel.: 605 890 515

•  HLEDÁM PEČOVATELKU. nepravidelně, na cca 1 hodinu 
denně, dle dohody. Samostatná důchodkyně. 80kč/hod.  
 Tel.: 731 119 508

OSTATNÍ

•  KOUPÍM GARÁŽ V UL. MAKOVSKÉHO, horní patro. 
 Tel.: 724 965 505

•  PRONAJMU GARÁŽ Makovského 1394, 17 m2. Cena 
2100 kč/měs. 
 Tel.: 603 574 326

Chcete u nás inzerovat? • tel. 234 683 531, 234 683 544, 720 524 688
email: redakce@repy.mepnet.cz • www.repy.cz
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AKCE sleva 15% na montáž a výměnu plynového kotle

AUTOSKLO
BÍLÁ HORA

Pavel Černý

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

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

Při výměně lepeného čelního skla:
Občerstvení Stěrače BOSCH nebo Dálniční známka 2014 

v ceně 150 Kč

+

Rekonstrukce koupelny
Vybudování podkroví
Rekonstrukce bytů

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

• kuchyně • vestavné skříně • přestavby • grafické návrhy •
stavební práce před realizací kuchyňské linky

Smíchovská 142, Praha 5 - Řeporyje
Čtvrtek 17.00 – 19.00 hodin

Nebo kdykoliv po tel. domluvě: ☎ 603 279 066

www.drevobyt.cz 

zdarma zaměření + nezávazná konzultacedrevobyt@cmail.cz

Obchod 
specializovaný 

na krmiva:
Nutram

K9
First Mate

Arden Grange
Barking Heads

Trainer
Winner Plus

Slevy chovatelům, prodej obchodníkům
Na vybraná krmiva

věrnostní karta 9+1 zdarma
Rozvoz do 20 km zdarma

(při nákupu za min. 700 Kč)

Adresa: Praha 6, Na Bělohorské pláni 9

Tel.: 777 236 782

Otevírací doba:
Pondělí–Pátek 10.00–18.00,

Sobota 9.00–12.00

Akce pro motoristy 
2 + 2 ZDARMA!
Nabízíme volná parkovací místa 
na parkovištích Drahoňovského, 

Galandova, Na Chobotě, Na Moklině 
od 480,-Kč/měs.

Hlídání non-stop, elektronické závory, slevy 
pro další vozidlo rodinných příslušníků.

Po sepsání smlouvy o parkování vozidla na dobu 
nejméně 12-ti měsíců a úhradě parkovného prvních 

dvou celých kalendářních měsíců najednou, Vám bude 
poskytnuta sleva v podobě parkování za 11 a 12 měsíc 

zdarma. Tato akce neplatí pro rodinné příslušníky, 
vozy invalidů, motorky, přívěs. vozíky a karavany.

Kontakt: tel.: 608 672 857

MASÁŽNÍ A KOSMETICKÉ STUDIO

Jaro se blíží a s ním i doba úklidu: přijďte  
k nám shodit starou kůži a vyměnit  ji za novou.

Vyzkoušejte exkluzívní kosmetické ošetření  
celého těla v podobě omlazujícího a hydratačního  
zábalu s vůní a ingrediencemi exotického ovoce.  

Po ošetření bude Vaše pokožka vypnutá, hydratovaná a zářící.

Nyní za akční cenu 1530,- Kč (místo obvyklých 1890,- Kč)

Více na www.masaze-cocopalm.cz
Tel.: 731 110 950

akce platí od 10. 4. 2014 do 31. 5. 2014
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OPRAVA A PRODEJ CHLADNIČEK A MRAZNIČEK
opravy spotřebičů provádíme v bytech zákazníků

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

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

Pomohu Vám na Vaší cestě k plnohodnotnému životu.
Pokud Vás trápí láska, zaměstnání, zdraví, smutek, 

pomohu Vám najít příčinu Vašeho trápení a otevřu Vám 
cestu k Vašemu spokojenému životu.

Josef Hejda
telefon 602 238 615

WWW.EZO.TV, věštec Pepík
Staré Řepy, Hekova 118/2S výstřižkem tohoto inzerátu uplatníte slevu 300 Kč.

Pracuji s andělskými a archandělskými kartami, andělským 
tarotem a tarotovými kartami, s kyvadlem a s energiemi, 

ale především se svou intuicí.

Naše společná sezení budou zcela diskrétní. Pracuji s velkou pokorou 
a etikou. K potížím svých klientů přistupuji s láskou.

V případě zájmu není nutná Vaše osobní návštěva, 
lze si dohodnou konzultaci přes telefon.

Neprovozuji černou magii a neprovádím rituály k poškození druhých.

Čistím čakry, doplňuji energii, 
léčím skrze krystaly.

Regresivní léčba minulých životů.

Pomohu Vám na Vaší cestě k plnohodnotnému životu.

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

Rekonstrukce, 
bytová jádra, 

koupelny, byty 

DELIKATESY 
VÍNO ✻ DÁRKY

Obchod s potravinářským a dárkovým zbožím

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

Makovského 1223 (oranžová pasáž), Praha 17-Řepy

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

S vámi od A do Z

Komplexní
nabídka
pojištění

Pojišťovací kancelář
Makovského 1142/9
(žlutá pasáž)
Praha 6 - Řepy
tel.: 777 800 850
jiri.jaros@iallianz.cz

Ekologická likvidace autovraků
!! S úředním potvrzením !!

Novější vozy (bourané) možný výkup
Svoz vozů zdarma

Tel.: 725 680 885

PŮJČOVNA
• půjčovna dodávek,
• půjčovna minibusů,
• půjčovna přívěsů,
• výkup a prodej dodávek

AUTOSERVIS, PNEUSERVIS
• opravy vozů všech značek,
• karosářské a lakýrnické práce,
• pneuservis,
• příprava a zajištění STK,
• autodiagnostika,
• autoelektrika,
• odtahová služba,
• asistenční služba

CAR CENTRUM
PRAHA s.r.o.  

autoservis, pneuservis

RENT CAR
PRAHA s.r.o.  

půjčovna dodávek a přívěsu

778 002 200

CAR CENTRUM PRAHA s.r.o.  •  RENT CAR PRAHA s.r.o.
Žalanského 22/52, Praha 6, Řepy  •  info@carcentrumpraha.cz

www.carcentrumpraha.cz  •  www.bestrent.cz

) )

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

malování • lakování

JAN BÖSSER

          tel.: 603 423 612
bosser@volny.cz

Žalanského 36/29, 163 00 Praha 6

Ú K L I D O V É  P R Á C E

Ukazujeme Boží lásku praktickým způsobem

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

Na Moklině 672/32
163 00  Praha 17 - Řepy

English club
Klub maminek

EXIT club

Pečo - vařo
Otevřené bohoslužby
Cesty do hlubin Bible

Jsme začínající církví v Řepích. Věříme, že církev 
by měla být přínosem svému okolí, a proto Vás 
srdečně zveme na naše pravidelné aktivity:

CHCETE ZNÁT PŘESNOU CENU?
Zašlete rozměry skel e-mailem nebo SMSkou, 
tentýž den obdržíte cenovou nabídku.

Dlouholetá praxe!
22 let na trhu!
Kvalitní a odborná montáž 
přímo od výrobce! 
Dodání od 3 do 7 dnů!   
Záruka 42 měsíců!

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

Po předložení tohoto inzerátu SLEVA 30 % z montáže.

ŽALUZIE
SÍTĚ PROTI HMYZU

inz HAR 60x33_22_let.indd   1 05.02.14   19:39

Rozmarýnek
HLÍDÁNÍ DĚTÍ

VE VĚKU OD 6 MĚS. DO 4 LET
CENA OD 55 Kč/hod.

Nabízíme pobyt s denním programem:
●  Kvalifi kovaná péče (1 teta na 4 děti)
●  Docházka dle vašich potřeb
●  Zájmové kroužky – výtvarná, hudební 

a pohybová činnost, angličtina
●  V ceně je zahrnuta strava, pitný režim 

a hygienické potřeby
●  Pěkné prostředí se zahradou

www.irozmarynek.cz
Tel.: 603 226 831

Adresa: Španielova 1701/52a, Praha 6 - Řepy

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

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

Příjem zakázek nepřetržitě!

HODINOVÝ MANŽEL
údržbářské, truhlářské, montážní práce

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

POCTIVOST, PRECIZNOST, DOCHVILNOST
www.ceskyremeslnik.eu

Tel. 775 343 393

Nabízíme: kadeřnictví (Matrix), kosmetika 
(Babor), modelace nehtů, manikúra, pedikúra, 

parafínové zábaly (ruce i nohy), masáže, 
fotodepilace, neinvazivní laserové metody.

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
ÚPRAVY A OPRAVY ODĚVŮ

Šití a pletení na zakázku
Prodej pánských a dámských 
oděvů za velmi výhodné ceny

Trička již od 49,- Kč

Pasáž Makovského 1143, Praha 17-Řepy 
PO – ČT 10.00 – 18.00, PÁ 10.00 – 17.00

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.

SLEVA 50% na záclony a závěsy

RVstavební, s.r.o.

Kompletní rekonstrukce bytů.
Rychle a kvalitně.

Tel.: 776 229 292, t.sutula@seznam.cz

ŽALUZIE
• zaměření

 • prodej
• montáž

Tel.: 602 310 783     fa.ber@seznam.cz

pavla.chladkova@re-max.cz

Ing. Pavla Chládková
           ✆ 774 116 505
VAŠE REALITNÍ SPECIALISTKA PRO TUTO OBLASTVAŠE REALITNÍ SPECIALISTKA PRO TUTO OBLAST

Zájmové prográmky již od 1,5 roku
Provoz denně Po–Pá 7.30–18.00 hod.
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 VÁS ŠKOLIČKOU!

www.skolkamodrinek.cz

 604 433 057

ŠPANIELOVA 52a,
Praha 17 - Řepy

Opět
v

Řepích

šk
ol

ka Modřínek
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MUDr. Roubalová
Stomatolog
602 209 184
257 224 473

Plzeňská 164/2561
(u Klamovky)
Praha 5

základní péče na pojišťovny

přijímáme nové pacienty

Fair Credit | FAJN půjčka
půjčte si od 4 000 do 50 000 Kč

•  Rychlost v pohodlí Vašeho domova

•  Profesionální jednání

•  Férovost

•  On-line přehled nad svým účtem

•  Transparentnost

800 888 120
www.faircredit.cz

•  V Solné jeskyni naleznete nejen klasickou relaxaci 
bez dětí nebo s dětmi, ale i programy pro miminka, 
děti 1-2, 2-3 roky...kouzelné ručičky, jógu a jiné.

•  Z důvodu hygieny jsme vybavení GERMICIDNÍ 
LAMPOU! Ta ničí v jeskyni viry, bakterie, plísně....

•  Výborná dostupnost z Řep (vláček 5 min,  
bus 306, 336 a 347 hned u jeskyně, autem 11 min.)

www.SolnáJeskyněHost iv ice .cz

Husovo nám. 14, Hostivice   •   Rezervace: 723 666 156

Znovu otevřena provozovna kadeřnictví 
v ulici Bazovského 1230, Praha 6 – Řepy 

Vám nabízí své služby.

☎ 606 379 780
Pracovní doba: Po – pá 10.00 – 19.00 hod. 
     So dle objednávek

Každá desátá návštěva SLEVA!

Kadeřnictví SOŇA

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

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

VETERINÁRNÍ KLINIKA

Od roku 1999

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

TOPENÍ ● VODA ● PLYN
MONTÁŽE
PROJEKTY
REVIZE

tel.: 608 277 324
email: info@bzminstalace.cz

bŽM-INsTalacE s.r.o.



INZERCE

31



Novinky z Řep 
– nejdůležitější 
aktuality úřadu, 
jeho organizací 

a dalších subjektů

Aktuální přehled 
kulturních, 
sportovních 

a společenských akcí 
pořádaných v Řepích

Popis a kontaktní 
údaje úřadu (vedení 

městské části, 
jednotlivé odbory 

a další organizace).

SOS kontakty 
(záchranná služba, 

policie, hasiči, 
městská policie, 

nemocnice, havárie 
plynu, vody a další).

ŘEPY v mobilu
Oficiální mobilní aplikace 
pro občany MČ Praha 17 - Řepy

Aplikace vám poskytne tyto informace:
 
✔    aktuální přehled kulturních, sportovních 

a společenských akcí pořádaných na území 
městské části,

✔    novinky z městské části – nejdůležitější 
aktuality z úřadu, jeho organizací  
a dalších subjektů,

✔    popis a kontaktní údaje úřadu (vedení  
městské části, jednotlivé odbory  
a další organizace),

✔    SOS kontakty (záchranná služba, policie, 
hasiči, městská policie, nemocnice, 
havárie plynu, vody a další).

Aplikaci stahujte:

1.    s využitím QR kódu,

2.    prostřednictvím webové stránky  
eternal.cz/repy,

3.    vyhledáním aplikace „Řepy v mobilu“  
v App Storu nebo Google Play.

Náměty na rozšíření a vylepšení aplikace zasílejte na repy@eternal.cz.


