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Vážení a milí čtenáři,
v květnovém čísle vzpomínáme výročí konce druhé světové války. Jaroslav hájek neúnavně pátral 
v archivech, a tak vám můžeme přinést nové informace o dalším z řepských hrdinů, kteří bojovali 
proti nacismu. článkem Jarmily Pavlišové si zároveň připomeneme deset let od úmrtí „Generála ne-
be”, leteckého esa, generálporučíka Františka Peřiny. A náš pravidelný velký rozhovor je tento měsíc 
s řepským rodákem, ale zároveň je tak trochu z jiného světa – víc neprozradím, zalistujte a čtěte!

Za redakční radu Martina Vojíková Vítková

Úvodní slovo
Úřední hodiny
Úřadu mč Praha 17

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

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

Czech	POINT Španielova 1280: 
v úředních hodinách živnostenského odboru

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

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

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

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

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

PŘÍŠTÍ	ZASEDÁNÍ	ZASTUPITELSTVA	MČ	PRAHA	17	SE	KONÁ	22.	6.	2016	OD	14	HODIN.
Místo	konání:	Kulturní	centrum	PRůHON,	Socháňova	1220/27,	Praha	17	–	Řepy.
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Výkon	technického	dozoru	investora	stavby	"Víceúčelové	sportovní	centrum	Na	Chobotě"
Rada souhlasila s vypsáním výzvy na službu Výkon technického dozoru investora stavby 
„Víceúčelové sportovní centrum na Chobotě“.

Vyšetření	zraku	u	dětí	v	předškolních	zařízeních
Rada mč Praha 17 schválila finanční spoluúčast městské části na vyšetření zraku dětí v předškol-
ních zařízeních ve výši 100 kč na jedno dítě.

Povolení	konání	dětského	triatlonového	závodu	Slavata	Triatlon	Tour
Rada schválila konání a udělení patronace nad dětským triatlonovým závodem Slavata triatlon 
tour s doprovodným programem na travnaté ploše před úřadem mč Praha 17, který se uskuteční 
dne 10. 5. 2016 od 15 do 19 hodin.

Poskytnutí	peněžních	prostředků	formou	příspěvku	s	účelovým	určením	v	roce	2016	
příspěvkovým	organizacím	zřizovaným	MČ	Praha	17
Rada souhlasila a doporučuje Zmč schválit rozdělení příspěvku s účelovým určením v roce 2016 
příspěvkovým organizacím zřizovaným mč Praha 17 z odvodu z loterií a jiných podobných her 
poskytnuté hl. m. Prahou.

Návrh	na	rozdělení	dotací	do	oblasti	sportu,	volnočasových	aktivit,	sociálních	služeb,	kultury	
a	péče	o	veřejnou	zeleň	a	životní	prostředí	pro	rok	2016
Rada souhlasila a doporučuje Zmč schválit poskytnutí dotací neziskovým organizacím a fyzickým 
osobám dle předloženého návrhu na rozdělení účelové dotace z rozpočtu městské části Praha 17 
z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení určené do oblasti 
sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb, kultury a péče o veřejnou zeleň a životní pro-
středí.
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Vážení čtenáři,
přichází měsíc květen, který je nejen spojo-
ván s romantikou, ale je zejména měsícem, 
ve kterém si připomínáme květnové udá-
losti roku 1945. V loňském roce jsme vzpo-
mněli kulaté, sedmdesáté výročí ukončení 
druhé světové války. I přes tuto relativně 
dlouhou dobu jež uplynula, jsem pevně 
přesvědčena, že je nutné si tyto události 
neustále připomínat a nenechat hrdinné či-
ny těch, kteří se o naši svobodu zasloužili, 
upadnout v zapomnění. 
V letošním roce mi tedy dovolte připome-
nout jiné kulaté výročí. Právě začátkem 
května si totiž připomínáme 10. výročí úmrtí 
genpor. Františka Peřiny, začátkem dubna 
zároveň uplynulo 105 let od jeho narození.
František Peřina za druhé světové války lé-
tal pod křídly RAF, po únorových událostech 
v roce 1948 byl donucen emigrovat do Ame-
riky. Do naší republiky se vrátil až téměř po 
padesáti letech, v roce 1993. musím říci, 
že jsme hrdi na to, že se generál František 
Peřina po návratu z emigrace rozhodl se 
svou manželkou Annou prožít závěr života 
právě v naší městské části. Řada řepských 
obyvatel tak měla možnost setkat se s tímto 
vlastencem osobně a poznat ho jako člově-
ka velkého a skromného zároveň. Osobnost 
generála Peřiny nám v Řepích již několik let 
připomíná také památník letounu Spitfire, 
na kterém pan generál létal. Památník je 
z dílny tomáše havránka, je umístěn před 
školou v Socháňově ulici. ta od roku 2002 
nese jeho jméno. Velký článek věnovaný to-
muto letci naleznete na str. 17.
Zkusme tedy obětem druhé světové války 
věnovat právě v tomto období alespoň ti-
chou vzpomínku.

Jitka Synková

Slovo starostky

Pranostiky na měsíc květen
Dívka, která zůstala na večer 
prvomájový nepolíbená, do roka uschne.

Prší-li na prvního máje, bude 

později sucho a n
eurodí se víno.

Květen vodu nosí, 
červen louky kosí.

Svatá Žofie políčka 

často zalije.

Je-li květen teplý a jasný, bude červen deštivý.

Pankrác, Servác, Bonifác 

pro sadaře jsou zlí chl
apci.

Základní škola genpor. Františka Peřiny

si Vás dovoluje pozvat

na slavnostní shromáždění 
k 105. výročí narození a 10. výročí 

úmrtí genpor. Františka Peřiny,
významného letce čs. odboje za 2. světové války,

konané pod záštitou starostky  
Městské části Praha 17 Mgr. Jitky Synkové

dne 3. května 2016 od 14 hodin 
v ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha-Řepy, 

Socháňova 19/1139

Mgr. Jarmila Pavlišová 
ředitelka školy
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OTÁZKA MĚSÍCE KVĚTnA

Téma měsíce: Bezpečnost v Praze 17
Jsou Řepy bezpečným místem?

Očekával bych díky své profesi otázku z oblasti ži-
votního prostředí, ale téma bezpečnosti je dnes 
také stále víc aktuální. myslím si, že máme obrov-
skou výhodu, že nemusíme řešit bezpečnost centra 
velkoměsta, ale řešíme zatím jen bezpečnost v okra-
jové části Prahy. V Řepích žijí obyvatelé Řep a to-
mu bychom měli podřídit naše jednání i chování, 
samozřejmě i preferenční činnosti. Bude nám doma 

v Řepích dobře, když i nadále budeme nazývat naše Řepy svým domo-
vem. A je jedno, jestli jsme se v Řepích narodili, nebo se sem přistěho-
vali. Obecným požadavkem by mělo být, aby Řepy, naší městskou část, 

člověk respektoval, přizpůsobil se většině, aby byl pro Řepy ochoten 
i něco udělat. Ovšem k meritu otázky: ano, cítím se v Řepích bezpeč-
ně, a omlouvám se všem, kteří takové štěstí v některých velkoměstech 
evropy nemají. Dá se snad pojmenovat jen obtížná situace s řešením 
pobytu osob méně přizpůsobivých, když práva slušných bývají většinou 
jen málo slyšet. Ale to je spíš kapitola o pořádku. Co říci závěrem? Bez-
pečnost v našich Řepích si musíme hýčkat, lpět na ní a v každém případě 
ji vyžadovat, jistě po všech, kteří zde žijí, ale i po těch, kteří zde jen 
např. parkují při cestě do práce, anebo jsou zde na návštěvě. musíme 
se na tvorbě příjemného a bezpečného prostředí sami všichni aktivně 
podílet!

V roce 2015 bylo na území hl. m. Prahy spácháno 
celkem 64 095 trestných činů. Oproti předchozímu 
roku je to snížení o 10,8 %. to je nejlepší výsledek 
od roku 1991.
nelze opomenout násilnou a majetkovou krimina-
litu. V Řepích hlavně vloupání do motorových vo-
zidel, jejich odcizení. V násilnické kriminalitě jsou 
to hlavně výtržnictví, rvačky pod vlivem alkoholu, 

přestupky proti veřejnému pořádku a proti majetku, dále přestupky na 
úseku bezpečnosti silničního provozu.

Podle mého názoru prevence, která se provádí hlavně na základních 
školách, je dobrým základem ke snižování kriminality u mládeže.
Potřebné je vyzvednout činnost komise pro dopravu a bezpečnost, 
protidrogovou politiku městské části Praha 17, které vedou k prevenci 
snižování kriminality a bezpečnosti silničního provozu v rámci regionu. 
Veškerá činnost je prováděna v souladu se „Strategií prevence krimina-
lity v české republice na léta 2016 až 2020“ schválené vládou čR.
Praha 17 s počtem obyvatel 23 607 se pohybuje v nižším pásmu krimi-
nality v rámci hl. m. Prahy a řadí se na bezpečnější místo pro bydlení 
v Praze.

Řepy jsou dle mapy kriminality ve srovnání 
s ostatními částmi Prahy bezpečné místo. Díky 
za to řepským policistům. Vzhledem k obecné-
mu trendu klesající kriminality by ale otázka 
měla znít jinak. Občané se totiž v Řepích spíše 
než s kriminalitou potýkají s přestupky – hlavně 
v oblasti rušení nočního klidu. některé části Řep 
tímto nešvarem trpí chronicky a naše policie si 

s tímto jevem bohužel neví rady (mluvím z vlastní zkušenosti).

Lukáš Pokorný

doc. PaedDr. Jan Farkač CSc. ODS

Ing. Lubomír Lampert ČSSD

V Řepích žiji již mnoho let a za celou tu dobu jsem 
se naštěstí s žádným trestným činem nesetkal. 
Jistě i v Řepích bohužel pravděpodobně k páchání 
trestné činnosti dochází (mám na mysli např. vy-
krádání aut apod.), ale díky pravidelným pochůz-
kám městských strážníků se zde bezpečně cítím. 
Děkuji tedy strážníkům za jejich bdělost a dou-
fám, že i nadále bude naše městská část bezpečná 

– a to jak ve dne, tak v noci!

Zdeněk Arnošt

Otázka na příští měsíc: Vandalismus v Řepích
Jak se naší městské části daří bojovat s vandalismem?

Chcete-li se k otázce vyjádřit, kontaktujte redakci na e-mail: redakce@praha17.cz
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Kdy	jste	se	rozhodl	vstoupit	do	politiky?
Už v roce 1994, když jsem se začal angažovat 
v městské části Praha 17 jako předseda sociál-
ně zdravotní komise a zároveň jsem se zapojil 
do komunální politiky. Pracoval jsem v Dia-
konii československé církve evangelické, kde 
jsem působil jako metodik sociální práce. V té 
době jsem měl již domluveno roční studium 
v Americe v Georgetown University. Přibližně 
v té době bylo nutné tady v Řepích vybudovat 
systém sociální a zdravotní péče. to pro mě by-
la ohromná výzva, rozhodl jsem se proto svůj 
plánovaný pobyt v Americe zrušit a věnovat se 
sociální práci v Řepích. Účast v politice jsem 
vždy považoval jako službu veřejnosti, politiku 
považuji za zásadní nástroj jak realizovat úkoly 
v oblasti sociálních a zdravotních služeb. Bez 
podpory v rámci komunální politiky nemůžete 
žádný projekt realizovat. Při budování sociál-
ních a zdravotních služeb na území naší měst-
ské části mám pocit naplňování pojmu politika 
konkrétním obsahem a smyslem a službou pro 
občana.

Nyní	jste	řepským	zastupitelem.	Jak	se	
vám	pracuje	v	zastupitelstvu?
Chtěl bych touto cestou nejdříve poděkovat 
všem voličům, kteří mi dali hlas. Já jsem ten-
to hlas nebral ani jako hlas mé osobě, ale jako 
ocenění práce Centra sociálně zdravotních slu-
žeb, které realizuje sociální a zdravotní politiku 
městské části Praha 17. takže všechny tyto úspě-
chy beru jako ocenění naší dlouholeté práce. 

Jsem velmi rád, že současné řepské vedení pod-
poruje strategické plány rozvoje sociální a zdra-
votní politiky a že vše je na dobré cestě. 

Zastupitelstvo	však	neřeší	jen	sociální	
oblast,	ale	zaobírá	se	spoustou	jiných	
problémů.	Je	něco,	co	se	vám	nelíbí	nebo	
co	byste	si	přál	změnit?
mně se spíš spousta věcí v Řepích líbí. Já jsem 
zažil budování obce za posledních dvacet let. 
myslím, že by však bylo lépe, kdyby se zvýši-
la angažovanost lidí, kteří za prací dojíždí do 
centra. na druhou stranu musím za velkou akti-
vitu v řepském společenském životě pochválit 
naše seniory i zdravotně znevýhodněné občany 
a maminky na mateřské dovolené. Funguje zde 
mnoho občanských a zájmových aktivit. Zde 
bych chtěl ocenit angažovanost klubu za rozvoj 
řepských tradic, který založila Anna Baumová 
a Jaroslav hájek.

V	současnosti	jste	ředitelem	Centra	
sociálně	zdravotních	služeb.	Jaká	byla	
vaše	profesní	kariéra?
Jsem absolvent filosofie a ekonomie na Filoso-
fické fakultě University karlovy. mým hlavním 
zájmem byl t. G. masaryk a jeho koncepce řešení 
české otázky jako otázky sociální, které mi bylo 
velkou inspirací a životním heslem při budování 
rozvoje sociálních a zdravotních služeb v Ře-
pích. masaryk pro mě znamenal výzvu jak chápat 
české dějiny, co je smyslem a posláním malého 
národa uprostřed světových dějin. 

Centrum	sociálně	zdravotních	služeb	
vedete	mnoho	let.	Jak	se	za	tu	dobu	
změnilo?
Změnilo se moc. Začínali jsme s pečovatelskou 
službou. Od roku 1995 do roku 2000 jsme pů-
sobili v bezbariérovém domě. když jsem dostal 
výzvu k realizaci projektu sociální služby od teh-
dejšího vedení radnice v čele se starostou Vlas-
tislavem Fenclem, tak jsme budovali řepskou 
pečovatelskou službu a postupně se na ní na-
balovalo i další – jako je domácí zdravotní péče, 
rehabilitace, nízkoprahový klub… Pokrýváme 
vlastně všechny věkové skupiny, máme několik 
set klientů. naše činnost je samozřejmě hodně 
ovlivněna rozpočtem. Dnes získáváme i dotace 
a granty, takže rozvoj za posledních dvacet let 
je velký. naším hlavním cílem vždy bylo, aby lidé 
mohli co nejdéle zůstat ve svém domácím pro-
středí. máme hodně klubů seniorů a zdravotně 
znevýhodněných. klademe důraz na prevenci, 
to znamená, že naše seniory aktivizujeme, sna-
žíme se, aby se potkávali v klubech, aby mohli 
využívat různé aktivity, jako jsou cvičení, plavá-
ní, počítačové a jazykové kurzy. Oni jsou pro nás 
velkými partnery.
naše činnost od původní práce v domácnostech 
přechází do preventivní části, kdy s lidmi pra-
cujeme tak, aby si co nejdéle prodlužovali svůj 
aktivní život a soběstačnost.
Bude se tady stavět dům s pečovatelskou služ-
bou, ale to by měl být doplňkový segment dosud 
poskytovaných služeb. hlavní důraz je kladen na 
to, aby člověk zůstal co nejdéle ve svém domá-
cím prostředí, pokud si to sám přeje.
Chtěl bych také poděkovat současnému vedení 
městské části Praha 17 za podporu rozvoje so-
ciálních a zdravotních služeb, což se projevuje 
i v tom, že naše ceny za úkony v oblasti sociál-
ních služeb jsou velmi nízké a umožňují našim 
seniorům a zdravotně znevýhodněným tyto 
služby využívat. 

Děkuji za rozhovor.
Radka Sálusová

Otázky pro zastupitele Jindřicha Kadlece
Dnes vám v krátkém rozhovoru představujeme Jindřicha Kadlece, který je nejen členem našeho zastupitelstva, ale také 
dlouholetým ředitelem Centra sociálně zdravotních služeb v Řepích.

PhDr.	Jindřich	Kadlec	
(věk	58,	politická	příslušnost:	
Nezařazený)
•  Vystudoval Filosofickou fakultu 

University karlovy, od roku 1995 
je ředitelem CSSZ.

•  Ženatý, jeden syn.
•  Záliby: dějiny filosofie – zejména 

české myšlenkové tradice, literatura 
a turistika.



Používat výraz Smart City je velmi moderní trend poslední doby, ale co to 
vlastně je? Chytré město. Co všechno si můžeme pod tímto pojmem před-
stavit? Obecně by se dalo říct, že jde o aplikování moderních technologií, 
které mají co nejvíce zpříjemnit život obyvatelům, ušetřit jim čas a pokud 
možno i peníze. 
V Řepích se tomuto projektu věnujeme již několik let a myslím, že to vět-
šina obyvatel vnímá. Již v roce 2007 městská část zavedla službu tísňové 
péče AeRíOn, což je domácí nouzový hlásič pro seniory. možná by se da-
lo namítat, že to se Smart City nemělo v té době nic společného, ale to 
je přeci smysl celého projektu – usnadnit či zpříjemnit život obyvatelům. 
nejzajímavější dva projekty, které v této oblasti městská část zrealizova-
la, je mobilní aplikace Řepy v mobilu a mapový portál. mobilní aplikace je 
ke stažení zdarma jak pro iOS, tak pro Android. nalezneme v ní informace 
o městské části včetně kontaktů na jednotlivé odbory úřadu, informace 
o chystaných akcích, průvodce po dětských hřištích a focení závad, kte-
ré je velice využíváno a nám pomáhá co nejrychleji řešit dané problémy. 
nejnovějším přírůstkem je již zmíněný mapový portál, který se umístil na 
třetím místě celorepublikové soutěže  Společně otevíráme data, organizo-
vané Fondem Otakara motejla. Aplikaci mapový portál naleznete ve spodní 
části webových stránek www.repy.cz
mapový informační systém nám pomáhá se správou majetku a především 
podporuje naši komunikaci a sdílení informací s občany. tato webová 
služba shromažďuje velké množství důležitých údajů, které se týkají živo-
ta v Praze 17. Občanům stačí připojení k internetu, aby si našli podrobné 
informace o občanském vybavení, územním plánování nebo třeba o zimní 
údržbě chodníků a komunikací. 
Vědět, kde jsou nejbližší mateřské školky, dětská hřiště a sportovní centra, 
potěší každého rodiče. Pro zvídavější občany je v mapové aplikaci připra-
vena cenová mapa místních nemovitostí či detailní plán využití pozemků 
městské části. kam s odpadem poradí nově přidaná mapová vrstva s plá-
novaným umístěním velkoobjemových kontejnerů a nedalekými sběrnými 
dvory. k čistotě ve městě přispívá také kompletní přehled košů pro pejska-
ře. Potřebuje-li občan v rychlosti najít nového praktického, dětského ne-
bo zubního lékaře i s ordinačními hodinami, vše ihned nalezne v mapové 
aplikaci. Služba také nabízí celou dopravní síť včetně tramvají, autobusů 
i metra.

elektronickou službu využívají nejen obyvatelé městské části, ale i za-
městnanci úřadu. Díky údajům z katastru nemovitostí známe výměry 
pozemků, rozlišíme státní pozemky od soukromých a dokážeme je členit 
podle způsobu využití nebo výskytu věcných břemen. A co plánujeme dál? 
V letošním roce bychom rádi zakoupili do testovacího provozu odpadové 
nádoby Bigbelly a Smartbelly, tomuto tématu se podrobněji budeme vě-
novat někdy příště...

Martin Marek,
Petr Loučka
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Řepské Smart City

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).

Stručně k systému Bigbelly a Smartbelly: Na obrázku vlevo můžete vidět 
1 trojstánek, tzn. tři kusy nádob, přičemž dvě nádoby jsou bez lisu a nádoba 
na směsný odpad je s lisem. A v čem tkví jedna z největších výhod? Pojme 
až 4x více odpadu, čímž se snižuje četnost jeho svozu, okolí nádob je čisté, 
bez zápachu a eliminuje se možnost vniknutí škůdců. Nesporných výhod 
je ovšem daleko více...



BylI JsmE přI tOm

7

Společenský večer Prahy 17
tradice společenských večerů v Řepích vznikla v ro-
ce 2014, kdy se konal první Společenský večer Pra-
hy 17. V letošním roce, přesně 8. dubna, se konal již 
třetí ročník, a zaplněný sál řepské Sokolovny dokazo-
val, že se tato společenská událost stala v naší měst-
ské části velmi vyhledávanou.
také letos se jednalo o večer benefiční a výtěžek 
celého večera byl použit na podporu nadačního 
fondu Zdeňky Žádníkové (nfzz.cz), který se již od 
roku 2007 snaží zpříjemňovat a zlepšovat prostředí 
zdravotnických zařízení, ambulancí či dětských 
domovů – tedy míst, která sama o sobě příliš radosti 
nepřinášejí. Zdeňka Žádníková symbolický šek 
v hodnotě 22 000 kč převzala v závěru večera z rukou 
starostky Jitky Synkové.

Průvodcem večera byl stejně jako v loňském roce 
Zdeněk Podhůrský, o nabitý program se postara-
li the Beatles Revival, bubeníci tam tam Batucada, 
UV show či mladá zpěvačka Sabina křováková. Úvodní 
předtančení se neslo v rytmu latinsko-amerických melodií v podání 
tanečníků taneční školy Plamínek. 
nechybělo ani oblíbené Casino falešných hráčů, degustace vín a rumů, 

tombola, dámy měly např. také možnost vyzkoušet unikátní ošetření ru-
kou. Věříme, že se všichni návštěvníci dobře pobavili a můžeme se těšit na 
setkání opět příští rok. -ras-

Dar pro naše pedagogy ke Dni učitelů
Bylo již několikaletou řepskou tradicí na konci března předávat plakety 
Jana Amose komenského řepským pedagogům. Jednalo se o formu oceně-
ní práce našich učitelů – ať už ze škol mateřských, základních či Základní 
umělecké školy Blatiny.
V letošním roce se však vedení naší městské části rozhodlo poděkovat na-
šim pedagogům za jejich práci jinak. V sále Sokolovny se 29. března konalo 
jen pro ně divadelní představení s názvem „nebyla to Pátá, byla to Devátá“ 
v režii Jiřího menzela. 
Setkání řepských pedagogů zahájila vedoucí Odboru školství a kultury 
mgr. naděžda Zemanová a starostka naší městské části mgr. Jitka Synková. 
ta přítomným učitelům poděkovala za jejich skvělou práci s dětmi a po-
přála jim spoustu dalších pracovních úspěchů a spokojených žáků. Věřme, 
že skvělé představení, ve kterém excelovali Jana Švandová, Josef Carda 
a Rudolf hrušínský bylo milým dárkem pro všechny řepské učitele.

-ras-Foto: -ras-

Foto: Archiv KC Průhon

Foto: Archiv KC Průhon Foto: Archiv KC Průhon
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nebezpečný odpad
V rámci organizovaného mobilního sběru nebezpečných odpadů mo-
hou občané, prostřednictvím obsluhy vozidla, bezplatně odevzdat 
k odstranění následující druhy nebezpečných odpadů: 

✗	  rozpouštědla 

✗	  kyseliny 

✗	  zásady 

✗	  fotochemikálie 

✗	  pesticidy 

✗	  zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti (teploměry) 

✗	  olej a tuk (kromě jedlého) 

✗	  barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice 

✗	  detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky) 

✗	  léčiva 

✗	  baterie a akumulátory 

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

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

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

Trasa	A			4.	6.	(sobota)
•  ul. Žalanského (parkoviště u Penny Marketu) 8.00 –  8.20
•  křižovatka ul. Severýnova – kolínova  8.30 –  8.50
•  křižovatka ul. Žalanského – ke kaménce 9.00 –  9.20
•  ul. čistovická (parkoviště proti autosalonu OPEL) 9.30 –  9.50
•  křižovatka ul. Opuková – Boršovská 10.00 – 10.20
•  křižovatka ul. třanovského – čistovická 10.30 – 10.50
•  křižovatka ul. ke kulturnímu domu – Opuková 11.00 – 11.20
•  křižovatka ul. k motolu – čistovická 11.30 – 11.50

Ing. Jaroslava Hrdličková,
Odbor životního prostředí a dopravy

NVOK v KVĚTnu
Velkoobjemové	kontejnery	(VOK)	budou	přistavovány	ve	čtvrtek,	
pátek	v	odpoledních	hodinách	od	14	do	18	hod.	a	v	sobotu	od	12	do	
16	hod.	Bude	přítomna	obsluha,	která	bude	koordinovat	ukládání	
odpadů.	VOK	nebudou	na	daném	stanovišti	zůstávat	přes	noc.
VOK	jsou	financovány	z	prostředků	Magistrátu	hlavního	města	Prahy.

•			 5.	5.	Parkoviště	u	objektu	Bílý	Beránek	(Šímova	ul.)	
•			 6.	5.	Parkoviště	v	ul.	Na	Moklině	(u	rest.	U	Hasiče)	
•		13.	5.	Parkoviště	Drahoňovského	
•		14.	5.	Ke	Kulturnímu	domu	x	U	Boroviček	
•		19.	5.	Parkoviště	Hofbauerova	x	Žufanova	
•		20.	5.	Křižovatka	ul.	Laudova	x	K	Trninám	
•		27.	5.	Parkoviště	u	objektu	Bílý	Beránek	(Šímova	ul.)	
•		28.	5.	Parkoviště	v	ul.	Na	Moklině	(u	rest.	U	Hasiče)	
•		10.	6.	Parkoviště	Drahoňovského	
•		11.	6.	Ke	Kulturnímu	domu	x	U	Boroviček
V souvislosti s konanou akcí v areálu bikrosu v ul. U Boroviček ve 
dnech 13. – 15. 5. 2016 může dojít k mimořádnému umístění VOk 
a BIOVOk do ul.: •		Na	Bělohorské	pláni	x	U	Boroviček

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

Co	nelze	odložit	do	VOK
✗			směsný	komunální	odpad
✗			nebezpečné	složky	komunálního	odpadu (baterie, barvy...) 
✗			odpad	ze	zeleně	(větve, posekaná tráva apod.)
✗			elektroodpad (chladničky, pračky, televize, monitory apod.)
✗			stavební	suť

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

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

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

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

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

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

Ing. Jaroslava Hrdličková, 
Odbor životního prostředí a dopravy

Stanoviště	BIOVOK:

•   1.	5.	(ne)		 9	–	12	hod. – na moklině (u restaurace U hasiče) 
•   8.	5.	(ne)		 9	–	12	hod. – k trninám x Laudova
•		14.	5.	(so)		 9	–	12	hod. – hofbauerova x Žufanova 
•		15.	5.	(ne)		 9	–	12	hod. – ke kulturnímu domu x U Boroviček 
•	22.	5.	(ne)		 9	–	12	hod. – na moklině (u restaurace U hasiče) 
•	29.	5.	(ne)	13	–	16	hod. – k trninám x Laudova
•			 4.	6.	(so)		 9	–	12	hod. – hofbauerova x Žufanova 
•			 5.	6.	(ne)		 9	–	12	hod. – ke kulturnímu domu x U Boroviček 

Přistavované kontejnery budou s obsluhou.



CO vás ZAJímá

9

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

Termín	a	místo	přistavení	MSD
KVĚTEN
21.	5.	(sobota)	od	10	do	16	hod.	– ke kulturnímu domu x U Boroviček

ČERVEN
3.	6.	(pátek)	od	13	do	19	hod.	– parkoviště u objektu Bílý Beránek 
(Šímova ul.)

Ing. Jaroslava Hrdličková,
Odbor životního prostředí a dopravy

možná se i vám občas stalo, že na ulici vidíte auto parkující v té nejméně 
vhodné pozici. kroutíte hlavou nad bezohledností řidiče, který svůj vůz 
postavil na místo, kde překáží všem ostatním – ať už v přecházení nebo 
průjezdu. Rozhodli jsme se, že se s vámi podělíme o fotografie těch nej-
horších způsobů parkování… Pokud vy sami na podobný úkaz někdy v Ře-
pích narazíte, pošlete fotografii k nám do redakce. 
Věřme, že si řidiči těchto aut uvědomí, že v Řepích nežijí a neparkují sami!

Termíny přistavení:  
dne 5. 5. 2016 od 12.00 do 14.30 hodin 
dne 7. 6. 2016 od 8.00 do 11.00 hodin.

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

Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby:
•  zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
•  změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, 

jména atd.) 
•  převzetí reklamace
•  výměna, kontrola a zaplombování plynoměru
•  informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního plynu
•  tiskopisy a informační brožury

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

Mobilní obchodní kancelář 
Pražské plynárenské, a.s.

Je tohle možné aneb „umění řepských řidičů“
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Pocházíte	z	Řep,	chodil	jste	sem	na	
základní	školu,	co	vás	přivedlo	k	počítačové	
grafice?
na zdejší základní školu v Socháňově ulici jsem 
chodil jen pět let a pak jsem přešel na osmileté 
gymnázium. A tam to vlastně všechno začalo. Už 
jako dítě jsem miloval dinosaury a zároveň jsem 
miloval kreslenou animaci, jako byl Lví král. Pak 
jsem viděl Jurský park, kde byli dinosauři, kte-
ří se pohybovali jako živí. A tak jsem se začal 
všech v okolí ptát, jak je možné, že se ti dino-
sauři takhle pohybují. Ujistili mě, že je to také 
animace, která se vyrábí na počítači. tak jsem se 
o to začal zajímat. Jenže to byla doba před 17 le-
ty, kdy tady internet vlastně neexistoval a knih 
s touto tématikou bylo velice málo. tento obor 
se jmenuje 3D grafika a naprosto mi učarovala. 
nějaký známý mého otce měl tenkrát program, 
který bylo možné nainstalovat na půjčený po-
čítač, abych se tak mohl začít věnovat prvním 
krůčkům v oblasti grafiky. 

Měl	jste	už	jako	dítě	nějaký	výrazný	výtvarný	talent?
Byl jsem vždy vizuálně zaměřený, ale na kreslení jsem neměl dostatek ta-
lentu. 3D grafika mě však hrozně bavila a docela mi i šla, takže jsem jako 
dítě studoval pár knížek, tenkrát vycházel časopis Pixel, učil jsem se to 
jako koníček o víkendech. můj sen byl tenkrát natočit kamerou zahradu 
u babičky a postavit na ní tyranosaura z Jurského parku. A to byl cíl, který 
jsem chtěl dokázat. Strávil jsem nad učením spoustu času, do toho při-
šla puberta, učení do školy a mnoho jiných věcí. Jsem však rád, že jsem 
se nenechal zviklat a po celou dobu osmiletého gymnázia jsem se grafice 
věnoval. 

Kdy	jste	se	začal	grafice	věnovat	profesionálně?
V roce 2004 jsem toho věděl tolik, že jsem mohl psát návody (odborně se 
jim říká tutoriály) jak dělat grafiku pro jeden web. Z toho byl tedy již i mi-
nimální příjem, nahrával jsem i nějaká videa jak se co má dělat. V té době 

už začal fungovat internet, takže jsem si udělal 
již jméno a stal se aspoň trochu známým.
V roce 2006 – 2007 se stal internet standardem, 
mně se blížila maturita, tak jsem se mohl začít 
pohybovat již v grafice, která nebyla určena 
jen pro hry, ale blížila se k filmu. tomu se říká 
vizuální efekty, kdy máte film a ta počítačová 
animace v tom dělá např. jen ty dinosaury ne-
bo vesmírné lodě, ale nejedná se o komplet-
ně animovaný film. tím jsem se posouval tedy 
ke svému snu babiččiny zahrádky s dinosaurem. 
Pak přišla maturita a v tu chvíli jsem měl už i po-
loviční úvazek, kde jsem dělal efekty pro film. 
Spolupracoval jsem např. na tehdejším seriálu 
Letiště na Primě – možná si ještě vzpomínáte na 
znělku, jak herci stojí před pohybujícím se leta-
dlem – i to byla moje práce. 

Co	přišlo	po	maturitě?
nastoupil jsem na čVUt a půl roku jsem studo-
val na stavební fakultě. Po půl roce jsem však 
studovat přestal, protože jsem se dostal k fir-

mě pracující na speciálních efektech (UPP). Dnes dělají speciální efekty 
pro spoustu hollywoodských filmů. tam jsem pracoval přes půl roku, v té 
době jsem už měl jasno, čemu se chci ve své kariéře věnovat. Věděl jsem, 
že chci dělat film, a že na to mám schopnosti, po tři čtvrtě roce jsem 
se začal hlásit do firem po světě. nejrealističtější byl Londýn, protože 
tam je takových firem nejvíc a mluvilo se tam anglicky, což pro mě bylo 
nejlepší. Do Londýna jsem se dostal na podzim roku 2008, do firmy s ná-
zvem Framestore, což je špička ve vizuálních efektech. tam jsem pracoval 
asi rok a usmálo se na mě ohromné štěstí. tehdy přišel film, o kterém 
všichni filmoví nadšenci věděli, že se chystá – a byl to Avatar. V té době 
nikdo netušil, že to bude takový fenomén. Byl to první film, který se točil 
na dvě kamery. Laická veřejnost tomu říká 3D, my tomu říkáme stereo. 
máte dvě kamery, v kině dostanete brýle a vidíte to prostorově. Přineslo 
to spoustu výzev. mého zapálení si všimli i moji vedoucí a mohl jsem si 
sestavit svůj tým a postarat se o určitou stránku tohoto projektu. tak-
že jsem najednou dostal na starosti skupinu lidí a měl jsem za úkol vše 
vymyslet a ty lidi to naučit, zároveň to vést. tady jsem se poprvé setkal 
s tím, jaké to je mít zodpovědnost, pracovat s lidmi, něco je učit nebo jim 
říct, že něco dělají špatně. Samozřejmě, někdy to šlo dost špatně, bylo 
mi teprve dvacet a měl jsem vést lidi! Ještě k tomu je třeba připočítat 
angličtinu – ač jsem mluvil velmi dobře, není to můj rodný jazyk. takže 
vedoucí pozice se chvílemi nedařila, ale žádný průšvih se nestal a já se 
hodně naučil. na konci roku 2009 šel Avatar do kin a vydělal necelé tři 
miliardy dolarů! 
Po roce jsem z Londýna odešel, chtěl jsem střádat zkušenosti z více firem. 
můj sen byla firma, která realizovala dinosaury z Jurského parku. tato fir-
ma již oslavila čtyřicátiny a dělá vizuální efekty od prvních Star Wars před 
rokem 1977, dnes je mezinárodní jedničkou v počítačových efektech. tato 

Mým snem je postavit tyranosaura 
na babiččinu zahrádku
Dnešní rozhovor je tak trochu jedinečný. Představí vám řepského rodáka Petra Rohra, který se rozhodl zasvětit svůj život 
počítačové grafice. Ač mu ještě nebylo ani třicet let, je dnes světově uznávaným odborníkem, význačným zaměstnancem 
prestižní firmy a již několik let žije v Singapuru. I když jak prozradil v rozhovoru – možná se jeho další působení již brzy 
přesune na úplně jiný kontinent…

Petr Rohr (27 let)
•  Odborník na 3D grafiku, působil 

v Londýně, mnichově, Singapuru.
•  Záliby: posilovna, příroda, Formule 1.

Foto: Archiv Petra Rohra

Ukázka z filmu Jurský park

Foto: Archiv Petra Rohra



americká firma se jmenuje ILm a v době, kdy mi bylo 21 let, bylo pro mě 
naprostou utopií se tam dostat. Jednak šlo o pracovní povolení, jednak 
samozřejmě také o pracovní zkušenosti. 

Kam	jste	tedy	zamířil	z	Londýna?
Po Londýně jsem odešel do mnichova, kde jsem v menší firmě opět pracoval 
na hollywoodských filmech. Zůstal jsem tam pět měsíců, a přesto, že jsem 
zpočátku německy neuměl, protože na gymnáziu jsem se učil francouzšti-
nu, se mi v mnichově líbilo. Během těch pěti měsíců se stal zázrak. Přišel 
jsem totiž na to, že moje vysněná firma má pobočku v Singapuru. V té době 
jsem nevěděl, co to Singapur je. Ale začal jsem se o to zajímat… Shodou 
okolností byla ve Stuttgartu konference týkající se 3D grafiky, tam jsem se 
sešel s několika zástupci singapurské pobočky a padli jsme si do oka. Za tý-
den přišel telefonát (to byl květen 2010) a na konci května jsem v německu 
skončil. Odjel jsem domů užít si posledních pár týdnů v rodné zemi a v po-
lovině července 2010 jsem doletěl do Singapuru a začal pracovat pro moji 
vysněnou firmu. Zůstal jsem tam dodnes a je to naprosto super.

Jaké	vypadá	váš	život	v	Singapuru?
Singapur není moje vysněné místo pro život – sice je to nejčistší, nejbez-
pečnější město, a pokud máte pořádný plat, žije se vám tu docela pěkně – 
ač je to dle tabulek stále nejdražší město na světě. Vadí mi, že se tady 
nestřídají roční období a je tu vlastně pořád léto. Jedná se o takové to 
vlhké léto, kdy obloha není modrá, ale je šedivá a hodně prší. neskutečné 
vedro, dusno, vlhko, takový skleník. Já mám obrovsky rád sníh a tohle není 
země pro mě. Ale jsem tu kvůli práci a líbí se mi tu. když jsem v roce 2010 
nastupoval, vůbec jsem netušil, co mě čeká, jak moc si sáhnu na ten svůj 
sen, když firma je z Ameriky, má centrálu v San Francisku…
Byly momenty, kdy jsem měl opravdu pocit, že pracuji pro firmu, která byla 
mým celoživotním snem, ale přišly i chvíle, kdy jsem měl pocit, že jsem na 
míle daleko. Za dobu, kdy tady působím, tak propojení s centrálou je dobré, 
jsem zapálen, dělám pro legendu ve vizuálních efektech a vím, že jsem dů-
ležitou součástí této firmy. I když jsem v Singapuru, tak mě v centrále berou 
jako jeden z mozků firmy, který pracuje na tom, abychom nadále byli jednič-
kou v této oblasti. Postupně je stále víc firem, které se tomu věnují, je stále 
těžší soutěžit. Stále se musí vymýšlet nové postupy jak jednotlivé věci dělat 
a uspokojit filmové režiséry. tím, že nemám rodinu, mohu práci věnovat více 
duševního úsilí i času. mohu pracovat někdy i dlouho do noci, někdy mohu 
jít do práce i o víkendu vlastně jen proto, že mě to baví a nemám jiné povin-
nosti. takže se snažím se prosadit a pomoci firmě ve zlepšování procesu.
Asi před dvěma lety se mi sen splnil ještě víc. Do kin šlo volné pokračování 
Jurského parku s názvem Jurský svět a já jsem na tom pracoval. takže ten 
sen posadit tyranosaura na babiččinu zahradu se téměř splnil. tehdy jsem 
si mohl vybrat, zda budu pracovat na Star Wars, což byl fenomén, na kte-
rém chtěli pracovat všichni. Já jsem však řekl, že se raději budu věnovat 
svým dinosaurům. to bylo krásné završení mého snu.

Jaké	máte	další	plány?
nic není zatím potvrzeno, ale mým plánem je v létě se po šesti letech pře-
sunout na další pobočku této firmy a to do kanady. Je to nová pobočka, 
funguje asi čtyři roky. tady bych však byl mnohem blíž centrále v San Fran-
cisku, což by bylo určitě lepší. Byl bych ve stejném časovém pásmu a vzdá-
len jen dvě hodiny letu, takže moje možnosti na prosazení se v této firmě 
by byly ještě větší. Zároveň se těším na čtyři roční období, kromě toho je 
to západní země, která mi mentalitou a kulturou bude jistě blíže než Asie.
Singapur je velice pozápadněná asijská země. Ale pod tou západní slup-
kou je to stále asijská země a já na tuto kulturu zkrátka nejsem. Potřebuji 
změnu také proto, že většinu dospělosti jsem prožil v Asii. A myslím, že by 
to chtělo také zažít si, jak to funguje jinde. Jinak mám problém s vlhkostí, 
která mi nedělá dobře na kůži. Problém je také s klimatizací – venku je 
ohromné horko a přijdete do práce a tam je strašná zima. Chodím do práce 
v dlouhých kalhotách a uzavřených botách – paradoxně nikoliv kvůli dres 
code – ale kvůli tomu, že tu klimatizaci zkrátka nezvládám. A to jsem si 
nezvykl za celých šest let.

Co	pro	vás	bylo	nejtěžší	ve	vaší	kariéře?	
nad tím jsem vlastně nikdy moc nepřemýšlel…hodně těžké však bylo to, že 
jsem byl většinou věkem nejmladší ze všech lidí kolem mě, ale schopnost-
mi jsem na tom byl mnohem lépe a výš. A to je velká výzva – jak ty svoje 
schopnosti uplatnit, jak pomoci firmě dělat věci lépe a zároveň nenaštvat 
lidi kolem sebe. člověk má dobrý úmysl pomoci, ale musí hodně zvažo-
vat jaká slova vůči starším kolegům použít, jak to načasovat a kdy naopak 
přestat mluvit a co nechat být i když vidí, že lidi dělají něco špatně. musel 
jsem se přenést přes spousty hrbolů, a naučit se jak správně komunikovat 
a maximalizovat svůj potenciál v tom co umím, aniž bych lidi naštval.

Co	na	to	vaše	rodina?	Velmi	mlád	jste	zmizel	do	světa	
a	pravděpodobně	se	nevrátíte…
Rodina je samozřejmě pyšná a mají radost, že se mi povedlo se prosadit, 
že se mi daří a dělám to, co jsem dělat chtěl… Ale pak jsou tu momenty, 

že člověk ztrácí kontakt s tím, co se v rodině děje. Průměr mých návštěv je 
totiž zhruba jednou za devět měsíců. Sice s rodiči si voláme, ale když pak 
přijedu, tak na nic, z aktuálního dění nemohu mít vůbec žádný názor, pro-
tože jak tu nežiju, tak nevím co se děje, nevím nic o aktuálním společen-
ském dění. člověk si pak připadá trochu špatně, bojím se, aby mě někdo 
nepomluvil, že jsem vlastně utekl od všech svých povinností, které člověk 
jako občan české republiky má. Občas to jsou zvláštní pocity. 

Litoval	jste	někdy	svého	rozhodnutí	odejít?
nikdy ani vteřinu! Ani jednou. nikdy mně nechyběl titul z vysoké školy, 
žádné litování nikdy nebylo a doufám, že nebude. Jsem rád, že jsem měl 
takové štěstí! Právě to štěstí v mém životě hrálo zajisté velikou roli. 

Děkuji za rozhovor.
Radka Sálusová

ROZhOvOR
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Ukázka z filmu Transformers

Foto: Archiv Petra Rohra

Ukázka z filmu Avatar

Foto: Archiv Petra Rohra
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Programy pro řepské seniory květen 2016

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

PhDr. Jindřich Kadlec, ředitel CSZS

Plán Klubu 17  květen 2016

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

	 3.	května – Výrobky ke Dni matek

	 4.	května – Šperky z papíru

	 6.	května – Prostírání z čajových sáčků

10.	května – malujeme bez pomocí rukou

11.	května	–	Opičí dráha

13.	května –  Den handicapu 
„Den otevřených dveří“ 

17.	května	– Soutěž chůze po Slack line 

18.	května – Vyrábíme stojánky na mobil

20.	května –  modelujeme šneky  
z rychleschnoucí hmoty

24.	května – malujeme barvami na sklo

25.	května – Zdobení papoušků

27.	května – turnajový den

31.	května –  Soutěžní odpoledne plné venkovních her

Klub	seniorů	Průhon
každé úterý od 9 do 11 hodin v klubu 17,  
Socháňova 1221, Praha 17.
klub vede Ivana Jelínková.
Program	v	květnu: 3.	5. Zazpívat přijdou děti 
ze ZŠ genpor. Fr. Peřiny pod vedením J. kalino-
vé, 10.	5. klub Průhon slaví Den matek s grilo-
váním a hudebním doprovodem „Sparťanka“, 
17.	5. Volný program, 24.	5.	Jedeme na výlet do 
telče, 31.	5. Finanční gramotnost mgr. Skalický.

Klub	Gemini	
(zdravotně	znevýhodnění)
První pondělí v měsíci od 14.30 do 15.30 hodin, 
každé další pondělí od 14.30 do 16.30 hodin. 
klub 17, Socháňova 1221, Praha 17. 
klub vede hana Dzurendová.
Program	v květnu: 2.	5. Výroba tašek, 9.	5. Vý- 
roba tašek, 16.	 5. Výroba obalů na brýle, 
23.	5. Výroba obalů na brýle, 30.	5. Grilování.

Klub	seniorů	Řepy	(KSŘ)
každou středu, od 9 do 11 hodin v kC Průhon, 
Socháňova 1220/27, Praha 17.
klub vede Josef Procházka.
Program	 v	 květnu: 4.	 5. Volný program, 
11.	5. Beseda s panem Svobodou na téma kelt-
ské dědictví v českém folklóru, 18.	5. Finanční 
gramotnost – mgr. Skalický, 23.	5. mimořádné 
zasedání klubu kSŘ, 25.	5. Sezení klubu kSŘ 
zrušeno.

Klub	aktivního	stáří	(KLAS)
každé pondělí, vždy od 14 do 16 hodin, 
kulturáček na Bílé hoře, ke kulturnímu 
domu 14, Praha 17. 
klub vede karla Stýblová.
Program	 v květnu: 2.	 5. Volný program, 
9.	 5. k poslechu hraje hudba „Sparťanka“, 
16.	 5. Cvičení na židlích s pí maxinovou, 
23.	 5. Finanční gramotnost – mgr. Skalický, 
30.	5. Volný program. 

 

Klub	seniorů	Centrum
Setkávání vždy v úterý od 9 do 11 hodin v CSZS, 
Bendova 1121, Praha 17.
klub vede Jitka hanzlová. 
Program	 v	 květnu: 3.	 5. Zahrádka na jaře, 
10.	5.	Počítačové minimum, 17.	5.	Volný pro-
gram, 24.	 5.	 město telč – historie a součas-
nost, 31.	5. Film na přání.

Příměstský tábor – KALEIDOSKOP
18. - 22. 7. 2016

8 – 16 hod.

Zveme všechny bezva kluky a holky (6 – 10 let) co chtějí 
o prázdninách zažít spoustu zábavy, něco se dovědět 

a poznat nové kamarády.

Tábor zahrnuje: vstupné a jízdné v rámci programu, 
pomůcky na hry, odměny,

zdravotnický a pedagogický dozor.

Tábor nezahrnuje stravné – svačinu a pití bude mít  
každý ve svém batůžku.

Místo scházení v 8 hodin a místo setkávání s rodiči 
v 16 hodin MC Řepík Bendova 1121.

Přihlášky a bližší informace www.pohadkovvpohybu.cz
pohadkovvpohybu@seznam.cz
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V tomto článku představujeme další službu pro řepské občany poskyto-
vanou Centrem sociálně zdravotních služeb. 
Speciálně pedagogické poradenství poskytujeme formou individuálních 
konzultací přímo v budově CSZS v Bendově ulici. 
U našich klientů se věnujeme reedukaci specifických vývojových poruch 
učení nebo chování, poskytujeme také poradenství v případě školního 
neúspěchu a pomáháme hledat optimální řešení při integraci dětí s růz-
nými typy zdravotního postižení do běžných škol. Percepčním a moto-
rickým oslabením se věnujeme u dětí již od předškolního věku a po celou 
dobu školní docházky. 
V oblasti logopedické péče rozvíjíme slovní zásobu, správnou výslov-
nost, komunikační dovednosti atd. 
Spolupracujeme s učiteli a dalšími odborníky mateřských a základních 
škol, kteří se na vzdělávání našich klientů podílejí. Pro svou práci s dět-
mi využíváme různé stimulační programy (např. Percepční a motorická 
oslabení v praxi, maxík, hypo, trénink jazykových schopností D. B. elko-
nina atd.), které rozvíjejí všechny potřebné funkce (percepční, motoric-
ké, kognitivní, senzomotorické…), které jsou nezbytné pro rozvoj čtení, 
psaní a počítání a tedy pro úspěšný start ve škole. 
Uvedené služby poskytujeme na základě předchozí domluvy vždy jeden 
den v týdnu v odpoledních hodinách. Informace jsou možné na emailové 
adrese spp.repy@seznam.cz. 

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

PhDr. Jindřich Kadlec, ředitel CSZS

Centrum sociálně zdravotních služeb se představuje
Speciálně	pedagogické	poradenství	a	školní	logopedická	péče
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Pozdní svítání, v zimě sníh a častější mlha, jindy déšť a městský smog… 
Do toho si přimíchejme převážně ponuré barvy našeho oblečení, a ne-
štěstí – vinou zhoršené viditelnosti – je nasnadě. 
Od února 2016 platí povinnost chodců používat reflexní prvky mimo 
obce. Jedná se totiž o místa, kde nejsou chodníky, a my jako chodci se 
ocitáme přímo na silnici. A stejně jako vozidla, která musí mít rozsvíce-
ná světla, aby byla viditelná všem, i „nás“ chodce je třeba vidět. „Lidé 
nepotřebují přímo reflexní vesty, stačí jakýkoliv reflexní prvek, který 
je umístěn tak, aby ho viděli ostatní účastníci silničního provozu. V po-
řádku je tedy například reflexní pásek nebo reflexní prvky, které jsou 
součástí oblečení,“ řekl mluvčí ministerstva dopravy tomáš neřold.  
nadace Besip na svých webových stránkách uvádí rozdíl ve viditelnos-

ti různých barev našeho oblečení. modré ob-
lečení je řidiči viditelné teprve od 18 metrů, 
červené oblečení od 24 metrů, žluté od 37 me-
trů, bílé od 55 metrů a reflexní oblečení již 
od 200 metrů. musíme vzít v úvahu i reakční 
čas řidiče: vidí, rozeznává a rozhoduje. Je 
tak zřejmé, že reflexní oblečení či prvky poskytují řidiči dostatek času 
a chodce tím chrání.  
Reflexní prvky je možné zakoupit téměř kdekoli, a to včetně pošt.

Zuzana Gašpar,
Kancelář ředitele MP hl. m. Praha

každý měsíc je obohacována nabídka sportovních a kulturně zájmo-
vých aktivit, které se mohou dařit i díky vaší obětavosti. Senior fitnes je 
zájmovou organizací, ve které uplatníte zkušenosti z předchozí praxe, 
nebo nové zkušenosti získáte a současně pomůžete jiným lidem. Příkla-
dem může být Ing. Jiří kovařík z Prahy 2, který se pravidelně podílí na 
přípravách Dne pro zdraví, dvakrát ročně pořádané nejen pro seniory 
z celé Prahy.

Přihlášku k této výzvě prosím zašlete na tuto e-mailovou adresu 
seniorfitnes@seznam.cz, nebo ji můžete předat před začátkem 
nebo při konci zdravotního cvičení Ireně maxinové v kC Průhon, 
Socháňova 27 v pátek od 9 do 10 hodin, nebo v kulturáčku Bílá hora, 
kde se v úterý cvičí na židlích od 10 do 11 hodin. Přehled o dalších 
aktivitách naleznete na webových stránkách www.seniorfitnes.cz.

SEnIOrFITnES 
hledá dobrovolníky na akce pro seniory

měStSká POLICIe InFORmUJe   SeberEFLEXE

t

Foto: Archiv CSZS
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Pátky:	6.	5.,	13.	5.	a	27.	5.	od	19.30	hod.
	–	VEČERY	S	ŽIVOU	HUDBOU	V	HOSPůDCE	KULTURÁČKU
každý pátek – další oblíbený večer s živou hudební produkcí ke zpěvu 
či poslechu u dobrého pivka, vínka či kávy, ale především mezi dobrými 
lidmi v hospůdce kulturáčku. Aktuální přehled, kdo který termín pro vás 
hraje, najdete na www.kulturacek.cz 
Speciálně si tento měsíc nenechte ujít večer 6. 5. v podání martina kru-
licha (kytara, zpěv) s opravdu profesionálně podaným repertoárem zná-
mých hitů především našich českých interpretů, které rozezpívají i vás. 
Pro velký úspěch zařazujeme opakovaně.
Vstupné dobrovolné.

Neděle	1.	5.	od	15	hodin	–	POHÁDKY	ZAHRADNÍČKA	PEPINA
Pohádka jako stvořená pro jarní radosti. Představením provází zahrad-
níček Pepin a vypráví příběhy, které zažívá na své zahrádce. Představení 
je složeno z loutkového a činoherního herectví.
hraje nezávislé divadlo.
Vstupné dobrovolné (doporučené: 50 kč)

Neděle	8.	5.	od	15	hodin	–	Jarní	sněhánky	s	MÍŠOU	DOLINOVOU
nenechte si ujít interaktivní zábavný pořad pro děti s populární hereč-
kou a moderátorkou míšou Dolinovou a hercem milanem Duchkem. Zve-
me vás na pořad, ve kterém si s námi zasoutěžíte, zazpíváte a bez ohledu 
na věk se „rozpohybujete!“
Vstupné dobrovolné (doporučené: 60 kč) 

Neděle	15.	5.	od	15	hodin	–	UKRADENÝ	CIRKUS	
muzikálová a artistická show. Účinkují děti a mládež z Centra muzikálo-
vého herectví (Cmh).
Všechno, co k cirkusu patří – akrobatická čísla, žonglování, balanc na 
kouli či jednokolce, chůdy, klauni, kouzla a legrace… 
Po závěrečném defilé mohou diváci navštívit naše zákulisí a vyzkoušet 

všechny cirkusové dovednosti na vlastní kůži! A pro ty odvážné a šikovné 
máme spoustu dárků!
Délka: 90 minut. Cena: 50 kč děti/100 kč dospělí
Objednávky vstupenek:  e-mAIL: c-m-h@c-m-h.cz

Sobota	21.	5.	od	19.00	–	MORAVSKÉ	HODY	s	vystoupením	
Jiřího	Zonygy
Další z řady oblíbených kulinářských tematických večerů, tentokrát inspi-
rovaný moravou, a to nejen specialitami moravské kuchyně, ale i morav-
ských melodií v podání skvělého J. Zonygy (kytara, zpěv) a skvělé vir tuozky 
k. Vojáčkové (housle, zpěv). Živá hudební produkce od 20.00 hodin.
Upřesnění menu a více informací sledujte na www.kulturacek.cz 
Rezervace míst a objednávky menu na: stanislavmacek1@gmail.com 
Vstupné dobrovolné (doporučené: 50 kč)

Neděle	22.	5.	od	15	hodin	–	divadélko	pro	děti	–	POVÍDÁNÍ	OVČÍ	
BABIČKY
klasické loutkové Sváťovo dividlo tentokrát dětem představí pohádku 
Povídání ovčí babičky ve svém jedinečném a originálním pojetí.
Vstupné dobrovolné (doporučené: 50 kč)

Neděle	29.	5.	14	–	17	hodin	–	DEN	DĚTÍ	V	KULTURÁČKU!
Od	14	hodin zábavná písničková show pro děti, legrace, soutěže, zpívá-
ní, tancování, s hudební skupinou Myš	a	Maš! (www.mysamas.cz). 
Od	15	hodin	divadélko pro děti KAŠPÁREK	A	JEŽIBABA (hraje nezávislé 
divadlo)
Od	16	hodin šermířské	interaktivní	představení, ve kterém si i děti mo-
hou vyzkoušet pravý rytířský výcvik…
Doprovodný	program:
občerstvení	 a	 dobroty	 na	 grilu,	 skákací	 hrad,	 malování	 na	 obličej	
a	tvarování	balonků!
Vstupné dobrovolné (doporučené: 60 kč)

na Bílé Hoře
program na květen 2016

8.	 5.	 Lukáš	 Sommer – autorský kytarový recitál hudebního skladatele 
a kytaristy, který ukazuje kytaru nejen jako klasický nástroj, ale též jako 
médium schopné vyprávět nečekané hudební příběhy. kostel sv. Rodiny, 
od 17.00 hod., vstupné dobrovolné.

12.	5.	Koncert	duchovní	hudby – smíšený pěvecký sbor Camerata Praha 
a sbor Gymnázia na Pražačce Repetice pod vedením Jany Pavlíčkové, na 
programu: O. Gjeilo, G. Sviridov, A. Pärt, J. Rutter, A. klouse, výběr z roc-
kového oratoria eversmiling liberty Jense Johansena a erlinga kullber-
ga. kostel sv. Rodiny, od 19.00 hod., vstupné dobrovolné.

17.	 5.	 Koncert	 studentů	 konzervatoře z Domova mládeže Studentská 
Praha 6, na programu: ukázky klasické hudby z období baroka, klasici-
smu, romantismu a moderny. kostel sv. Rodiny, od 17.30 hod., vstupné 
dobrovolné.

22.	5.	Jarní	koncert	mladých	klavíristů pod vedením prof. marie Ště-
pánkové, na programu: L. van Beethoven, B. Smetana, A. Dvořák, F. Cho-
pin, J. Brahms, W. Gillock, F. emonts, V. Rataj, česká a moravská píseň. 
Refektář, od 15.30 hod., vstupné dobrovolné.

24.	5.	Koncert	sboru	A(COR)D	Motol pod vedením Aleny Jelínkové, na 
programu: A. tučapský, L. marenzio, Johannes m. michel, Stan Pethel. 
Refektář, od 16.00 hod., vstupné dobrovolné.

29.	5.	Dětská	pouť	
Zahrada, od 14.00 hod., vstupné dobrovolné

29.	5.	Orchestrální	řada	Archioni	Plus pod vedením michala macourka, 
na programu P. I. čajkovskij, C. Debussy a A. Dvořák. kostel sv. Rodiny, 
od 17.00 hod., vstupné dobrovolné.

1.	6.	–	31.	7.	Příroda	zblízka – výstava fotografií Romana Zuzáka zobra-
zující život hmyzu a motýlů.
Refektář, vstup volný.

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

Domov	sv.	Karla	Boromejského	 program na květen 2016
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Divadlo pro děti:  
O chytré kmotře lišce

Cestovatelská přednáška: 
Thajsko a Vietnam

Kurzy  
grafologie

Divadlo pro děti:  
Sůl nad zlato

Představení plné veselých zápletek, které se nakonec podaří úspěšně roz-
motat. Chytré kmotře lišce se lstivě podaří napálit lidi, kteří si myslí, že jsou 
pány tvorstva. Přestože vše řeší s důvtipem a humorem, ale také s trochou 
zlomyslnosti, dokáže odhadnout únosnou míru svých činů a poučí se ze 
svých chyb. Délka: 50 min. Společenský sál KC Průhon. (vstupné 40 Kč)

Po deseti letech cestování po Evropě se nadšený cestovatel Lubomír Ko-
váč rozhodla vyrazit někam dál. Během svých cest navštívil celkem 26 
zemí, získal několik dobrých i špatných zkušeností, poznal skvělé lidi, 
ochutnal fantastická jídla a viděl to, co jiní asi už nikdy neuvidí. Premi-
érový díl přednášek s promítáním autentických fotografií vás zavede do 
exotického Thajska a Vietnamu. Nenechte si ujít inspirující zážitky a tipy, 
jaká místa zde navštívit. Společenský sál KC Průhon. (vstupné 50 Kč)

Chcete poznat tajemství psychologie písma? Zveme vás na rekvalifikační 
kurz s akreditací MŠMT. Psychodiagnostická metoda grafologie se zabývá 
vztahem rukopisu osobnosti a jejími psychosomatickými vlastnostmi. Bě-
hem dvoudenního kurzu se dozvíte praktické informace pro využití v pra-
covním i osobním životě. Kurz nabízí kombinaci teoretické části a praktické 
práce s rukopisy. Zájemci mohou pracovat s rukopisy přinesenými z do-
mova. Pořádá: Institut celostní grafologie. Lektorka Ing. Štěpánka Čechová. 
1 hod přestávka na oběd. KC Průhon - Školící místnost 1. (Cena 4 400 Kč)

Adaptace klasické pohádkové předlohy v podání výtečné vypravěčky 
Jany Hruškové. Poetické představení je plné nádherných písniček a ak-
tivně pracuje s dětským publikem. Děti pomáhají princezně v útěku ze 
zámku, utěšují ji v jejím smutku a zatančí si jako víly. Vhodné pro děti 
od 3 do 10 let. Divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila. Společenský sál KC 
Průhon. (vstupné 40 Kč)

SOBOTA 15:00

ÚTERÝ 19:00

10:00 – 17:00

SOBOTA 15:00

21

17

21
22

28

Divadlo pro děti:  
O líných strašidlech

Divadlo pro děti:  
Medoušek je hrdina!

Ve starém zpustlém mlýně bydlí dvě strašidla – Hastrman s Ježibabou. 
Celé dny a noci tráví zlomyslným pošťuchováním a utahováním si jeden 
z druhého. Jednoho dne je však navštíví odvážná dívka Anička, aby tu ob-
jevila zázračný poklad. Strašidla se ale ztrátě pokladu brání všemi možný-
mi způsoby. Nebýt důvtipu a odvahy Aničky, kdo ví, jak by to nakonec se 
všemi dopadlo… Délka 55 min. Divadelní spolek Bozděch. Společenský 
sál KC Průhon. (vstupné 40 Kč)

Medouškova láska k medu jej přivede do pěkného průšvihu. Postaví se 
mu vychloubačný kominík, který tvrdí, že je hrdina z pohádek a zachránil 
Zlatovlásku, Popelku i Šípkovou Růženku. Ostatní hračky z půdy mu uvě-
ří a oddaně prolhanému kominíkovi slouží. Medvídek Medoušek se ale 
nedá, moc dobře totiž všechny pohádky zná. Vhodné pro děti od 4 let. 
Divadlo 100 opic. Společenský sál KC Průhon. (vstupné 40 Kč)

SOBOTA 15:00

SOBOTA 15:00

07

14

Výstava: Dominik Mareš: 
Odborník na vznik galaxií

Výstava: Umělecká  
střední škola Art Econ

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

Pražské pracoviště Střední umělecké školy Art Econ vystavuje fotografie, 
návrhy plakátů a další práce studentek prvního ročníku oboru Fotogra-
fie v reklamní praxi. Výstava je doplněna o práce studentů dalších umě-
leckých oborů školy – návrhy klobouků, módních kolekcí, korporátního 
designu atd. Výstava je prodejní a potrvá do konce června 2016. 1. NP KC 
Průhon. (vstup zdarma)

PO-PÁ 9 - 19 
SO 9 - 13

PO-PÁ 9 - 19 
SO 9 - 13
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Zveme vás na divadelní představení

10. května 2016 v Kulturním centru Průhon

Noc kostelů
Pátek 10. 6. 2016

Kostel sv. Martina, Praha - Řepy, Žalanského ul.

19:00 „Zvoním za mír” – zahájení, možnost vlastnoručního zvonění
19:30 „O posvátných místech v Řepích” – přednáška, P. Suchel
20:30 Koncert – V. Eretová a další
21:00 Přednáška – V. Peřich
21:30 Modlitba se zpěvy Taizé – sbor M. Boukala + S. Lada

Foto: Archiv divadla Kairos II

hraje Divadelní společnost kairos II

Jan Zindulka – J.O.B.
od 19.30 hod.

Svět jako šachová partie. Odvěký boj mezi dobrem 
a zlem. Ale jakou roli v této hře hraje člověk? Jsme 
jen hříčkou osudu, nebo můžeme ovlivnit okolnosti 
našeho života? Kdo jsou těmi hráči? A co na to Josef 
Oldřich Beran? Druhá premiéra!

Více informací na www.kairos2.cz

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

Více	informací	a	aktualizovaný	program	najdete	na		www.kulturacek.cz

na Bílé Hoře

Hřiště u řepské Sokolovny, ul. Na Chobotě 125, Praha 17
(za fotbalovým hřištěm, konečná stanice tram 9, 10, 16 nebo bus 180 – Sídliště Řepy, dále pět minut pěšky)

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

Zúčastnit se mohou všichni, kdo si chtějí zasportovat a pobavit se!

Soutěží tříčlenné týmy, které mohou být i smíšené.

Těšíme se na vás!

Přihlášky zasílejte do 19. 5. 2016 na adresu: Jan Kechner, Všehrdova 21/435, 118 00 Praha 1
e-mail: ferklova.petra@centrum.cz

POZVÁNKA
na 

13. ROČNÍK NOHEJBALOVÉHO TURNAJE
neregistrovaných hráčů

„O POHÁR STAROSTKY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 17“

sobota 21. května 2016

Registrace týmu: 9.30 – 9.45
Slavnostní výkop v 10 hodin Informace: 603 438 053



František Peřina se narodil 8. dubna 1911 v mor-
kůvkách na jižní moravě. Po obecné a měšťan-
ské škole se vyučil v Brně soustružníkem a jako 
strojař v Brně i krátce pracoval. Vše ale změnila 
návštěva leteckého dne v roce 1929. Akrobatic-
ké vystoupení vojenské stíhačky ho nadchlo a on 
se rozhodl, že se přihlásí k výcviku v leteckém 
učilišti v Prostějově. V roce 1932 absolvoval stí-
hací výcvik v Pilotní škole stíhací v Chebu. Jako 
stíhač sloužil od roku 1932 do roku 1939. Jeho 
umění létání na stíhačkách si všimli i nadřízení, 
a tak byl vybrán spolu se S. englerem, J. hlaďem 
a J. Šnoblem k účasti na IV. mezinárodním letec-
kém mítinku ve švýcarském Curychu v roce 1937. 
Soutěžili v okružním alpském letu, v okružním 
alpském letu družstev a ve stoupání do výšky 
3000 metrů následovaném střemhlavým letem. 
Umístili se vždy za německými reprezentanty. 
když v březnu 1939 německá vojska okupovala 
čechy a moravu, utekl do ciziny. těsně předtím 
se ale ještě oženil s Annou klimešovou. Vzali se 
v sobotu 24. června 1939 v 11 hodin dopoledne 
a paní Anička to komentovala slovy: „Františ-
ku jsem šťastná, že jsem paní Peřinová“. Paní 
Anička před uzavřením manželství samozřejmě 
věděla o chystaném odchodu manžela do odbo-
je, sama se doma později zapojila do ilegálního 
převádění Židů na Slovensko. Skončila v rukou 
gestapa a dostala trest smrti. na jeho vykonání 
čekala v cele smrti na Pankráci. Jednoho dne do 
této cely přišlo gestapo a převezlo ji do věznice 
V Řepích. Později trest změnili na doživotí v žen-
ské věznici v Aichachu. Jen zázrakem útrapy vě-
zení přežila. J. Accart řekl: „takový muž se mohl 
oženit jen s velikou vlastenkou, která si za svou 
výjimečnou odvahu zaslouží obdiv všech.“
František Peřina se přes Polsko dostal do Francie, 
kde vstoupil do cizinecké legie. S podmínkou, že 
pokud vypukne válka, bude přeřazen do letec-
tva – což se mu záhy splnilo.  Pokračoval u známé 
perutě Les Cigognes (čápi), které velel kapitán 
Jean Accart.  Jean Accart našeho pana Peřinu 
dobře znal už z leteckého mítinku v Curychu v ro-
ce 1937 a jeho nástupem k jednotce byl nadšený. 
Během tří týdnů bojů s Luftwaffe sestřelil 11le-
tadel, plus další 2 pravděpodobně. A začal být 
slavný. Ve Francii používal jméno Francois Rino-
pe. Rinope zvolil, jako přesmyčku svého jména, 
aby chránil svoji rodinu před perzekucí němců. 
Ve Francii obdržel mimo jiné Řád čestné legie 
a válečný kříž. 3. června 1940 byl vážně zraněn, 
když se svým curtissem sám zaútočil na formaci 

60 messerschmittů při náletu na Paříž. Poved-
lo se mu ale nouzově přistát.  Už za 4 dny utekl 
z nemocnice, sám si našel malé letadlo a odletěl 
za svou jednotkou do Alžíru. Dostal se pak do 
Británie, kde vstoupil do RAF. Zde byl zařazen 
do 312. československé stíhací perutě RAF. Stihl 
ještě poslední boje bitvy o Británii, závěr mu zne-
příjemnila operace slepého střeva. Po odlétání 
předepsaného turnusu u 312. perutě se stal stře-
leckým instruktorem a zajišťoval střelecký výcvik 
stíhačů na jednotlivých letištích přiděleného 
sektoru. V tomto oboru to dotáhl v RAF až na ve-
litele střeleckého výcviku. V červnu roku 1945 se 
vrátil do československa a 17. července 1945 se 
manželé konečně po šesti letech setkali.
Ve službách armády sloužil dál, ale nebylo to pro 
něj, jako „zápaďáka“, jednoduché. k jeho neob-
líbenosti u nadřízených přispívala i jeho akroba-
tická vystoupení na cvičném dvouplošníku C-4 
(Bücker Bü 131D Jungmann) při poválečných 
leteckých dnech, protože se stával miláčkem 
publika. Od dubna 1947 působil na Slovensku 
jako velitel letecké střelnice malacky. Počátkem 
roku 1949 byl z armády propuštěn. Spolu se svou 
manželkou  Annou a přítelem karlem Radou, ta-
ké pilotem, uletěli na sportovním letadle m-1 

Sokol do americké okupační zóny v německu. 
V německu podepsal závazek na pětiletou služ-
bu v RAF. Létat na proudových stíhačkách však 
už pro svůj věk nesměl, a tak zastával štábní 
funkce. toto nesl velice těžko. Satisfakcí pro něj 
bylo vedení armádního střeleckého družstva, 
které dovedl až na vrchol. Po několika letech 
strávených v britské RAF a v kanadě se usadil ve 
Spojených státech amerických, odkud se do naší 
republiky vrátil v roce 1993, aby konečně po více 
než 50 letech trvale zůstal v rodné zemi. 
Pan generál vždy říkal: „těch šest roků války pro 
mě bylo nejlepších šest let mého života. Protože 
v té válce jsme měli motiv – bojovat, a byli jsme 
k tomu taky vychováni.“  
O tom, co zažil, chodil často vyprávět do naší 
školy, která od 1. 9. 2002 nese jeho jméno.  
V roce 1991 byl František Peřina povýšen na 
čs. plukovníka v.v., v roce 1994 na generálma-
jora v.v. a v roce 2001 na generálporučíka v.v. 
Pan generál stále připomínal své Aničce: „Pořád 
si říkám: pro tuhle zemi jsi něco udělal, a tak by 
sis snad zasloužil i trochu té její hlíny nad hla-
vou, vedle svých rodičů“. Rozhodli se	proto vrá-
tit do české republiky. Od března roku 1993, po 
návratu z emigrace, žil se svojí manželkou v Pra-
ze 17 – Řepích. Deset let žili v ulici mrkvičkova 
a v roce 2003 dostali byt od naší městské části 
v bezbariérovém domě ve Vondroušově ulici. 
Generál František Peřina byl držitelem mnoha 
vojenských vyznamenání a řádů, které obdržel 
za celou svou příkladnou vojenskou kariéru a to 
včetně nejvyššího československého a později 
českého vyznamenání, Řádu bílého lva za vyni-
kající bojovou činnost.
historie je zrcadlem lidstva a hrdinství odrazem 
jednotlivce, který tou historií hýbe. náš pan ge-
nerál a jeho Anička patřili k těm, kteří povýšili 
pomoc vlasti nad své osobní štěstí. Svůj život 
prožili naplněný láskou a obdivem. Paní Anička 
zemřela 16. dubna 2006 a pan generál 6. května 
2006. V těchto dnech tomu bude deset let. Oba 
jsou pohřbeni v morkůvkách vedle rodičů pana 
generála. tak, jak si přál. 
Vzpomeňme tedy 3. května 2016 na generála 
Peřinu, který se nesmazatelně zapsal do historie 
naší vlasti svým bojem za svobodu a který nám 
všem budiž příkladem pro přítomnost i dny bu-
doucí. 

Mgr. Jarmila Pavlišová,
ředitelka ZŠ genpor. Fr. Peřiny

CO vás ZAJímá
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Vzpomínáme na Generála nebe – 
Františka Peřinu
Před sto pěti lety se narodil jeden z našich nejúspěšnějších válečných letců, generál František Peřina. Za druhé světové války 
létal pod křídly RAF a po únoru 1948 emigroval do Ameriky. Konec života ale strávil opět v České republice, v naší městské části 
Praha-Řepy. Generál nebe, takovou měl přezdívku.

Foto: Archiv školy
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V podvečer 13. dubna 2016 se konalo další setkání zástupců z jednot-
livých volebních okrsků naší městské části, kteří jsou členy Poradního 
sboru, se členy vedení radnice. 
Za vedení radnice byla přítomna starostka mgr. Jitka Synková, mís-
tostarosta martin marek, tajemník úřadu Ing. Lubomír němejc a vedou-
cí Odboru životního prostředí a dopravy RnDr. milan Svítek, který se 
tentokrát ujal také role moderátora. 
Stejně jako na minulých setkáních probíhala velmi živá diskuse na růz-
ná témata. Jmenujme snad ta ústřední. Aktuálním problémem, který 
se řešil, byla trasa autobusové linky 164. na základě ankety, která byla 
zveřejněna v dubnové Řepské sedmnáctce, byly s místostarostou mar-
kem probrány možnosti a úskalí trasy této linky a možná řešení. Byly 
tlumočeny připomínky k využívání linky zejména od obyvatel žijících ve 
starých Řepích. Před možným jednáním s ROPIDem o eventuálních změ-
nách na toto téma je však třeba vyčkat na celkové výsledky této ankety, 
které budou známy na začátku května.
Dalším tématem byly dotazy k výstavbě Sportovního centra na Chobo-
tě. Starostka Jitka Synková přítomné seznámila s plánovaným systé-
mem provozu i podrobnostech týkajících se celého projektu.

mezi dalšími tématy nechyběly ani otázky týkající se parkování, život-
ního prostředí či pejskařů. členové Poradního sboru také vyjádřili po-
děkování vedení radnice za jejich práci a systematické zlepšování řep-
ského prostředí.
Další setkání řepského Poradního sboru proběhne opět za tři měsíce.

-ras-

Konalo se další setkání řepského Poradního sboru

Oslava řepských jubilantů Odpoledne 14. dubna 2016 se konala další oslava řepských jubilantů. 
Setká ní se jako tradičně konalo v prostorách kC Průhon ve 14 hodin, kde 
bylo nachystáno také drobné pohoštění, které pečlivě připravili zástupci 
občansko-správního odboru.
O kulturní vystoupení se postarali žáci navštěvující muzikálový kroužek 
v ZŠ genpor. Fr. Peřiny pod vedením učitele miroslava maxanta.
tentokrát se děti představily s pestrou mozaikou písniček, zazněly melo-
die jak z pohádek, tak i z muzikálů. Po pěveckém vystoupení již následo-
valy gratulace od starostky Jitky Synkové, která všem jubilantům předala 
drobné dárky a kytičku. nechybělo ani přání všeho dobrého do dalších let 
v Řepích, zejména pak hodně zdraví a síly.

Svá	jubilea	oslavili:
Josefa Bělovská, Jiří novák, Jaroslav Poduška, Josef Štětina, František ke-
pák, Anděla Richterová, Věra Pavlištová, miluše Protivová, emilie křížová, 
marta Vondráčková, miloš Vaněček, Jaroslav hofman, Olimpia Škodová.

-ras-Foto: -ras-

Foto: -ras-

Od 15. dubna do konce června probíhá v řepském kC Průhon další z řady 
výstav. tentokrát máte možnost si prohlédnout část tvorby výjimečného 
českého výtvarníka Dominika mareše.
Jeho obrazy v duchu strukturální abstrakce jsou inspirovány přírodou, 
světlem, moderní civilizací a technikou a jsou velmi ovlivněny autorovým 
cestováním. Rád využívá experimentální techniky, nanáší různé struktury 
tvořené například latexem či asfaltem.
Velmi výrazně jej ovlivnila cesta do východní Asie, kde jeho práce nabra-
la nový směr. malovat začal již v sedmnácti letech a hned první výstava 
v Opavě v roce 1992 sklidila úspěch a odstartovala jeho další úspěšnou 
tvorbu.  
Díla Dominika mareše byla k vidění v několika desítkách samostatných vý-
stav v čechách i v zahraničí a jsou součástí soukromých sbírek. 
Vernisáž, která výstavu zahájila, proběhla v podvečer 14. dubna. Zahájil 
ji ředitel kC Průhon Aleš koutný se starostkou mč Praha 17 Jitkou Synko-
vou, kteří následně předali slovo samotnému Dominiku marešovi, aby svou 

tvorbu představil. Výstavu, která nese název Odborník na vznik galaxií, si 
rozhodně nenechte ujít.

-mish-

Foto: Michaela Dvořáková

Výstava Dominika Mareše
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A léto za dveřmi, těšíte se? my v Řepíku ano a pro vás chystáme na 
léto několik novinek. Pravidelný program mateřského centra bude le-
tos končit až 24. června, tedy o týden později než obvykle. A dokonce 
i o prázdninách budete moci být s námi – ale o tom až příště. Sledujte 
naše internetové a facebookové stránky a dozvíte se o všech chystaných 
akcích jako první.
A abyste měli na léto něco pěkného a nového, zveme vás na další ročník 
našeho hand-made bazaru, který se koná 12. května od 13 do 18 hodin 
v prostorách mateřského centra. Opět budete mít možnost podpořit ši-
kovné maminky ze svého okolí a nakoupit od nich ručně šité sukýnky, 
háčkované hračky, tepané náramky, domácí marmelády, letní šperky, 
designové pytlíčky na svačinky a mnoho dalšího. 
A pokud máte doma malé klučičí raubíře, nenechte si ujít opakování oblí-
bené přednášky Vlaďky Bartákové – Jak vychovávat kluky a nepřijít při 
tom o rozum! tentokrát se kurz koná ve dvou termínech 19. a 26. května 
a zaměříme se i na starší chlapce, než jsou ti, co chodí k nám do ma-
teřského centra. místa na přednáškách jsou většinou ihned vyprodané, 

máte-li zájem se zúčastnit, kontaktujte nás prosím co nejdříve na email 
mcrepik@gmail.com.
na neděli 22. května se chystá další Veselé putování do Sobína. Pokud 
máte čas a chuť, přidejte se k nám. Obujte pořádné boty, naložte děti do 
kočárků nebo na záda a vyrazte na pochod za zábavným překvapením na 
jeho konci. A pozor, jde se za každého počasí!
A abych nezapomněla – pojďte s námi také za zvířátky. Opět organizujeme 
výlet do Břevnovského statku, pojedeme se podívat, co je u zvířátek nové-
ho a jestli nám – když máme to jaro – nepřibyla nějaká mláďátka. konkrét-
ní termín výletu a veškeré informace najdete na našich webových a face-
bookových stránkách (najdete nás tam jako mateřské centrum Řepík).

krásné jaro za celý Řepík přeje 
Míša Záleská

MC Řepík – Květen je tu, jaro je tu!

náš časopis se tentokrát podíval až na dalekou Srí Lanku. Objek-
tiv fotoaparátu zastihl cestovatelky marii kupilíkovou a michaelu 
hel clovou (vlevo) před významnou památkou UneSCO chrámem 
Bud dhova zubu v kandy.

Foto: Václav Kupilík

Řepská 17 opět na cestách

Milí rodiče nových občánků naší městské části,

srdečně zveme Vás, Vaše děťátko i Vaše blízké k účasti na slavnostních 
obřadech „vítání občánků“ Městské části Praha 17. Podmínkou k účasti 
je děťátko (do 1 roku věku), které má trvalý pobyt v Městské části Pra-
ha 17 + vyplněný dotazník. 
Připraven je pro Vás krátký kulturní program, včetně drobné pozor-
nosti od ÚMČ Praha 17. Z celé této akce je pořízen obrazový záznam 
a fotografie, které jsou součásti dárku. Dotazník najdete na našich 
stránkách www.repy.cz, nebo si ho můžete osobně vyzvednout na ma-
trice (v přízemí) ÚMČ Praha 17, Žalanského 291 a vyplněný odevzdat 
matrikářce. 

Těšíme se na Vaši účast
za Úřad městské části Praha 17
Odbor občansko správní – matrika

Pozvánka
na vítání 
občánků
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Přišlo jaro a s ním i tradiční závod – Jarní běh hvězdou. Letošního 
XII. ročníku se s nadšením zúčastnili vybraní žáci 1. stupně ZŠ gen-
por. Fr. Peřiny v Laudově ulici. A nevrátili se s prázdnou. V konkurenci 
více jak 150 běžců 2. – 5. tříd si „zaběhli“ pro zlaté poháry čtvrťáci 
Jiří habersberger a Lucie Fraisová, pro stříbrné poháry druháci Filip 
kellev a Josefína Veselková. Pro bronzový pohár si doběhl matouš ka-
čur z 3. třídy. Sbírka pohárů byla pro naši školu nejpočetnější radost 
z běžeckých úspěchů největší.

Mgr. Jana Štěpanovská

ZŠ Jana Wericha

Jarní běh Hvězdou

ZŠ genpor. Fr. Peřiny

měsícem březnem začíná nejen jaro, ale je to i měsíc knihy. tento 
fakt nezůstal nepovšimnut ani na Základní škole Jana Wericha. třetí 
a sedmá třída společnými silami připravily výtvarnou soutěž pro žáky 
prvního stupně. Děti měly namalovat vlastní obal knihy. Zúčastnili se 
žáci všech ročníků prvního stupně. Celkem měla porota na posouzení 
91 výtvarných děl. hlasovat mohli pouze žáci druhého stupně až do 
6. dubna. Autoři vítězných návrhů byli oceněni dne 11. 4. 2016 ve 
třídě 3. C. Velmi všem gratulujeme a těšíme se na hojnou účast i v ji-
ných soutěžích.

Za třídu 3C. PhDr. Pavla Šimůnková a za třídu 7B. Mgr. Martina MikováFoto: Archiv školy

Foto: Archiv školy

Zájezd do Anglie 
Od soboty 2. 4. 2016 se žáci ze ZŠ Jana Wericha zúčastnili studijní-
ho zájezdu do Anglie. Vypravili jsme se například do hlavního měs-
ta Londýna, do Stratfordu nad Avonou, ve kterém se narodil a také 
zemřel známý spisovatel William Shakespeare, nebo také na Stone-
henge a do lázeňského města Bath. každý den jsme se vraceli večer 
do rodin, které nám byly přiděleny a díky kterým jsme si rozšiřovali 
svoji slovní zásobu v angličtině. každý den jsme také chodili do ang-
lické školy, která se nacházela v Oxfordu. Všichni jsme se domů vrátili 
živi a zdrávi a se spoustou nových zážitků. Jménem všech žáků i uči-
telů chceme poděkovat mÚ Prahy 17 za dotaci, kterou nám na zájezd 
přispěl.

Veronika Kubů a Klára Šulcová, žákyně ZŠ Jana Wericha

Základní škola genpor. Františka Peřiny se letos chystá otevřít příprav-
nou třídu pro žáky s odkladem školní docházky. tento „nultý“ ročník 
povede zkušená a kvalifikovaná paní učitelka se specializací na logo-
pedii. třída je umístěna na detašovaném pracovišti v Laudově ulici a je 
plně vybavena.

Výuka bude probíhat hravou formou v malém kolektivu, kde má paní 
učitelka možnost a čas pracovat se žáčky i individuálně. Aktivity vyža-
dující soustředění se střídají s relaxačními metodami – výtvarná tvoře-
ní, tělesná výchova a vycházky do okolí školy a na školní hřiště.
Bližší informace k dispozici na webových stránkách školy:  
www.zs-perina.cz.

Mgr. Jarmila Pavlišová, ředitelka školy

Přípravná třída

Žádný apríl, Andersen!
V podvečer 1. dubna se v ZŠ Jana Wericha sešli žáci 1. A a 2. D, pečlivě 
vybavení spacáky a svačinami. Ovšem navzdory datu se tu nechysta-
ly žádné lumpárny. Děti přišly oslavit narozeniny spisovatele hanse 
Christiana Andersena při již tradiční noci s Andersenem. každý účast-
ník si kromě vybavení k nocování přinesl také svoji oblíbenou knihu, 
kterou v průběhu večera ostatním představil. Užili jsme si i pohádkový 
kvíz a zpívání písniček.
Všechny noční spáče podpořila svojí milou návštěvou starostka Jitka 
Synková, jejíž předčítání z knihy čertovských pohádek mělo mezi ma-
lými posluchači velký úspěch. Ráno si možná trochu unavené, ale na-
výsost spokojené andersenovské gratulanty vyzvedli rodiče. Už teď se 
těšíme na další ročník!

Barbora Bousová

Výtvarná soutěž pro budoucí ilustrátory knih
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rozšířená výuka tělesné 
výchovy
Základní škola Jana Wericha v Řepích opět otevírá od školního roku 
2016/2017 v 6. ročníku třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy za-
měřenou na atletiku a všeobecnou sportovní aktivitu.
hodinová dotace ve třídě s rozšířenou výuku tělesné výchovy bude 
4 hodiny týdně, rozsah učiva ostatních předmětů zůstane zachován. 
Součástí výuky budou i zimní (lyžařské) a letní soustředění, účast na 
sportovních kláních a reprezentaci školy.
Pro přijetí do třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy je nutné 
absol vo vat sportovní talentové zkoušky.

Bližší informace a přihláška jsou k dispozici na stránkách školy  
www.zs-jana-wericha.cz 

Přihlášku je třeba odevzdat do ředitelny ZŠ Jana Wericha nejpozději 
do 10. 6. 2016.

Matefiská ‰kola SocháÀova,  
Praha 17 – ¤epy 

p fi i j m e

uãi telku
s kvalifikací uãitelství pro M· a nejlépe 

s praxí na pln˘ pracovní úvazek.

Nástup od nového ‰kolního roku 2016/17.

Pfiihlá‰ky na email: mssochanova2@volny.cz 
popfi. info na tel. 735 428 344

květen je pro žáky a jejich pedagogy stěžejním měsícem konce školy. 
Všichni dokončují své ročníkové práce, končí poslední z řady tříd-
ních koncertů i přípravy velkého tanečního představení. Žáci vyšších 
ročníků ukončí svá studia vystoupením na absolventském koncertu, 
v divadle či výstavou výtvarných prací v ZUŠ.
květen ale také znamená „šanci“ pro nové, nadějné a talentované 
děti, které dostanou příležitost prokázat svůj umělecký potenciál při 
talentových průzkumech. Výchovné koncerty proběhnou ve dnech 
16. 5. – 20. 5. 2016 v koncertním sále ZUŠ Blatiny a jsou určeny pro 
děti předškolního věku řepských mateřských škol. 
Pro zájemce o vzdělávání v ZUŠ Blatiny, kteří se nezúčastní talento-
vého průzkumu v rámci těchto koncertů, je stanoven termín talento-
vých zkoušek ve středu 25. 5. 2016 od 15 do 18 hodin.
Více informací k nalezení na www.zusblatiny.cz Vedení ZUŠ Blatiny

KONCERT Y	A	VYSTOUPENÍ	–	KVĚTEN

	 6.	5.  kOnCeRt ŽákŮ hOUSLOVehO ODDěLení

10.	5.  kOnCeRt ŽákŮ kytAROVÉ tŘíDy A tŘíDy BICíCh náStROJŮ

15.	5.  „neOByčeJnÉ DětI“ – tAneční PŘeDStAVení V DIVADLe 
nA PRáDLe, v 19.00 hodin

17.	5.  kOnCeRt ŽákŮ FLÉtnOVÉ, kLARInetOVÉ A SAXOFOnOVÉ tŘíDy

24.	5.  ABSOLVentSkÝ kOnCeRt ŽákŮ hUDeBníhO OBORU

31.	5.  ZáVěRečnÝ kOnCeRt hUDeBníhO OBORU

Koncerty probíhají v koncertním sále školy od 18.00 hodin.

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

ZUŠ	BLATINY	
INFORMUJE
kVěten – PŘíLeŽItOSt PRO VŠeChny

Šikana v naší škole?!
V březnu proběhla beseda na téma šikana pro rodiče našich žáků. Rodi-
če se od lektorky mgr. Petry Svetlíkové z organizace Život bez závislostí 
dozvěděli co vlastně šikana je, jaké jsou druhy šikany, jakých příznaků 
si mají na svých dětech všímat a ještě mnoho dalšího o tomto dnes tak 
diskutovaném problému. Petra Svetlíková vede preventivní programy na 
naší škole již několik let, takže zná situaci i v jednotlivých třídách. tato 
akce se osvědčila, rodiče odcházeli spokojeni. V podobných besedách 
proto budeme jistě pokračovat.

Z. Folprechtová – ŠPP ZŠ J. Wericha

Řepská louka před místním úřadem se již počtvrté stala dějištěm veliko-
nočního kulturně zábavného minifestivalu hon za velikonočními vajíčky. 
tato akce se již tradičně konala na Bílou sobotu. „Mám radost, že se z této 
akce pomalu stává tradice, která k tomuto místu patří“, říká jeden z organi-
zátorů z Pochodně Praha. „Vím, že mnoho lidí na Velikonoce odjíždí z Prahy 
na dovolené, návštěvy příbuzných a podobně. Naším záměrem bylo nabíd-
nout něco těm, kteří z nejrůznějších důvodů přes svátky v Praze zůstávají. 
Věřím, že právě tato skupina měla z naší akce velikou radost.“

Samotný hon za velikonočními vajíčky je hlavním bodem programu celého 
dopoledne. tomu však předchází kolečko po aktivitách, které jsme pro děti 
připravili. Skákací hrad je vždy největším lákadlem, další workshopy, hry 
a aktivity slavily také velký úspěch: malování na obličej, focení se s veliko-
nočním zajíčkem, barvení vajec, výroba dekorací, házení vajíčkem do dálky 
či prezentace zvěsti velikonočního příběhu v krabici vajíček přitáhly letos 
kolem 130 lidí. Po odstartování vlastního honu za velikonočními vajíčky 
děti z louky sklidily přes 1200 plastových skořápek s překvapením uvnitř. 
tři nejrychlejší si odnesli cenu za nejrychlejší sběrače. Věříme, že nejsme 
sami, kdo se už těší na příští ročník této akce!

David Živor, DiS., Pochodeň Praha

Hon za velikonočními vajíčky

Foto: Michaela Konopasková
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Už podruhé letos AkSen, aktivní senior, z. s. ve spolupráci s klubem se-
niorů Řepy (kSŘ) zorganizoval sportovní soutěže na veletrhu FOR SenIOR, 
který se konal v Praze Letňanech ve dnech 7. – 10. 4. 2016.

Jako doprovodný program veletrhu se uskutečnili pod záštitou AkSenu 
a jeho výkonné ředitelky Aleny Zagorové dvě sportovní akce:
✓	 	2. ročník závodu nordic Walking na  1 800 m
✓	 2. ročník turnaje v pétanque trojic o putovní pohár Josefa Procházky

Vedoucí závodu nordic Walkingu a vrchní rozhodčí byla maja mamajová  
z Aksenu a Vedoucí turnaje v pétanque byl Josef Procházka z kSŘ.
I když se jmenovaní nedostali na stupně vítězů, patří jim naše poděkování 
a ocenění za obětavou práci a velký úspěch celé akce. 
A kdo to vlastně zvítězil? no samozřejmě, že všichni. když vrchní rozhod-
čí odstartovala 7. dubna závod společně pro muže a ženy povzbuzování 
nebralo konce. naše želízka v ohni Jirka Smělý, Jiřinka Gazdíková, Zdeň-

ka Satranská se celý závod drželi na čele. Sympatické byly výkony našich 
manželských párů. Pastorkovi, čaňkovi, Řezníkovi soutěžili jako jedno tělo 
a jedni z nich měli i krycí jména „slimáčik a žabička“. Ihned po ukončení 
chůze s hůlkami začal nelítostný boj trojčlenných družstev v pétanque. 
turnaj byl hraný  indoorovými koulemi, švýcarským systémem na 3 kola do 
9 bodů na 2 hřištích s povrchem zátěžových koberců. 
O putovní pohár Josefa Procházky bojovalo osm tříčlenných družstev. Po-
hár vybojovali a obhájili vítězové z minulého roku Senior tým Prahy 1, kteří 
byli neporazitelní a jednoduše byli v ten den nejlepší. Pochvalu a druhé 
místo si vybojovalo družstvo „kSŘ A“. největší podporu a sympatie si zís-
kalo družstvo „ŠPAnIeLkA A“, které statečně bojovalo o vítězství ve finále. 
Letos to nevyšlo, ale v roce 2017 bychom rádi viděli Pohár Josefa Procház-
ky v klubu Seniorů Řepy. krásnou tečkou celé akce byla výhra členky kSŘ  
v doprovodné sponzorské soutěži. Aničce Prohaskové blahopřejeme.

Ria Szitányiová 

For senior – veletrh pro plnohodnotný aktivní život

AErOBIK v KC Průhon
Od září 2015 fungoval v kulturním centru Průhon stejně jako v předcho-
zích letech kurz aerobik pro dívky pod vedením lektorky evy Baňkové, DiS. 
na základě dosažených výsledků a zájmu dívek byl po domluvě s rodiči od 
II. pololetí letošního školního roku rozdělen na aerobik rekreační	(tzv. ko-
merční) a na aerobik soutěžní (tzv. postupový), protože některé dívky 
chtějí aerobik dělat intenzivněji a účastnit se závodů, ale jiné si jen chtějí 
dobře zacvičit a závodit nechtějí.  
Dívky, které závodí, trénují 2 x až 3 x týdně a většinu víkendů tráví na závo-
dech po celé republice. Závodit začaly až v letošním školním roce, nejdříve 
jako jednotlivci ve cvičení podle lektora (všichni na ploše cvičí podle před-
cvičujícího lektora), letos v březnu se poprvé účastnily závodů jako tým. 
Závody jsou buď tzv. nepostupové, což jsou jednotlivé akce různých pořa-
datelů, nebo tzv. postupové, to znamená, že je několik nominačních kol, 
z nichž vzejdou účastníci záverečného finále. Finalistů bývá obvykle 15, 
záleží na konkrétním závodě.
Úspěchy, kterých děvčata zatím dosáhla, jsou výsledkem šťastného souběhu 
několika okolností: nadání a pracovitosti dívek, ochoty rodičů doprovázet 
je na závodech a investovat nemalé prostředky do vybavení a mimořádného 

přístupu trenérky evy Baňkové, která má skvělý vztah k dětem a věnuje jim 
čas a energii vysoko nad rámec svého angažmá v kC Průhon. 
Všem nadšeným děvčatům přejeme mnoho úspěchů i do dalších soutěží!

Michaela Dvořáková

Foto: Archiv KC Průhon

Dětská atletická liga 2016
Sportovní areál při ZŠ Jana Wericha ve Španielově ulici
Vždy od 15.30 hodin prezentace, v 16 hodin zahájení.

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

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

I letos na děti čeká losování dvou horských kol Author, jak mezi všemi závodníky, tak vítězi celé série závodů v daných kategoriích. 
Dětská Atletická liga Řepy je sérií závodů, která dává šanci každému dítěti a každý si odnese něco dobrého. Závody jsou již tradičně 
na hřišti ZŠ Jana Wericha a prezentace v den závodu je vždy od 15.30 hod., start závodu od 16 hodin.  Také rodinný závod, který 
se přesunul do lesoparku Řepy, bude odstartován prezentací od 9.30 hod. a start závodu od 10.00 hodin. Po závodě na děti čeká 
opékaní buřtů. Veškeré změny a časové harmonogramy, můžete sledovat na stránkách www.atletikarepy.cz                    Tomáš Slavata 
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Rádi bychom vás, občany naší městské části, pozvali na akce pořádané 
našim fotbalovým klubem:
První	akcí	je	již	třetí	ročník	turnaje	přípravky	ročník	2005	a	ml., kte-
rý se bude konat na našem travnatém hřišti v neděli 8. 5. 2016 od 8 ho-
din. Účast již přislíbilo několik týmů z Prahy i přímo z našeho blízkého 
okolí (FC tempo Praha, Fk Dukla Praha, 1999 Praha, FC Přední kopanina, 
Sk Březnice, FC Zličín). Budeme rádi, když přijdete podpořit hráče na-
šich dvou týmů, které budou reprezentovat naši městskou část.
Další	již	známou	akcí, která je pořádána naším klubem je tzv. sportovní 
„workshop“ pod názvem „ŘEPY	SE	HÝBAJÍ“, jež se bude konat ve středu 
dne 18. 5. 2016 od 17 hodin opět na našem travnatém hřišti. Jedná se 
o sportovní setkání, kde si veřejnost – děti všech věkových kategorií 
a jejich rodiče budou moci zahrát, zasportovat, zasoutěžit na jednotli-
vých stanovištích. A jelikož jsme fotbalový klub, tak asi polovina těchto 
stanovišť bude zaměřena na fotbalové dovednosti. Druhá pak na vše-
strannost, tzn., že se bude skákat, běhat, dovádět, házet na cíl, zkoušet 
ohebnost těla, bystrost, sílu a rychlost. 

Po zdolání všech stanovišť na vás bude samozřejmě čekat sladká odmě-
na.  Proto přijďte všichni (kluci, holky, malí, velcí), kdo nechcete strávit 
odpoledne u počítače a televize, ale aktivně si zasportovat o odměny. 
Budeme se na vás těšit.

Jiří Kočovský,
TJ Sokol Řepy – FOTBAL

TJ Sokol Řepy 
fotbal informuje

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

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

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

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

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

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

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

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

Foto: Mgr. Petr Grúber  

Už při zrodu myšlenky uspořádat turnaj „O pohár místostarosty mARtInA 
mARkA“ v pétanque trojic v Sokolovně jsme měli obavy, jak to náš klub se-
niorů Řepy zvládne. Výsledek byl nad očekávání velmi dobrý a hodiny prá-
ce věnované přípravě akce byly odměněné spokojeností všech účastníků.
Ptáte se proč právě o pohár místostarosty? Protože místostarosta martin 
marek má největší zásluhu na propagaci našeho klubu seniorů Řepy reali-
zací hřišť na pétanque v Řepích a rozvoje této hry v naší městské části. Jako 
projev úcty k němu jsme tedy 24. března uspořádali turnaj na jeho počest.
Říká se o nás, že jsme zelená lavina. A tak na Zelený čtvrtek v zelených 
trikách a nových zelených vestách, věnovaných Lékárnou makovská, jsme 
nastoupili do boje o historicky první pohár místostarosty. Soutěžilo osm 
trojčlenných družstev s indoor (plastovými) koulemi. Všichni zvítězili a tě-
šili se z veleúspěšné akce. 
Chceme poděkovat starostce mgr. Jitce Synkové, že přišla mezi nás, po-
blahopřála vítězům a všem zúčastněným. Děkujeme, že můžeme bezplat-
ně užívat prostory v Sokolovně v zimním období pro seniorské trénovaní 
pétanque.
Děkujeme místostarostovi martinu markovi, že turnaj slavnostně zahájil 
a odevzdal „pohár“ vítězům turnaje. Děkujeme mu za sponzorování turna-
je. měli jsme na turnaji i odborný zdravotní dozor s CSZS Řepy.
Je třeba poděkovat celému realizačnímu týmu kSŘ, který turnaj připra-

voval a už ráno po osmé hodině byl nastoupený v Sokolovně pod vedením 
předsedy klubu seniorů Řepy Josefa Procházky. 
Všem soutěžícím z kSŘ a hostům z Aksenu Praha, Španielky Řepy a karlštej-
nu patří velký potlesk. největší ale patří vítězům turnaje, kterým se stalo 
favorizované družstvo kSŘ A, pod vedením kapitána Jaroslava Pastorka.

Za KSŘ: Ing. Mária Szitányiová

Turnaj v pétanque o pohár místostarosty M. Marka

Hostivický	půlmaraton	
kategorie 1 – do 39 let včetně (muži, ženy) / kategorie 2 – 40 let a více (muži, ženy)

Hostivická	“desítka” 
kategorie 1 – do 39 let včetně (muži, ženy) / kategorie 2 – 40 let a více (muži, ženy)

Hostivická	“pětka”	
kategorie 1 – do 39 let včetně (muži, ženy) / kategorie 2 – 40 let a více (muži, ženy)

Rodičovský	ultra	běh – běh rodičů s dětmi (cca 750 m)

Závod	týmů – na každý běh se můžete přihlásit jako tým
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pRO řEpskÉ pAtRIOty

nezapomeňme na naši minulost
V měsíci květnu, krom mnoha jiných významných událostí, je naší povinností si stále připomínat ukončení 2. světové války 
roku 1945. V loňském roce, kdy jsme si připomínali 70. výročí od ukončení této hrůzostrašné poroby našeho národa, jsem se 
v Řepské sedmnáctce tomuto tématu věnoval velmi obšírně. Přesto však na tyto historické události v dnešní tak nestabilní 
době ve světě nesmíme zapomínat ani v letech, která nejsou jubilejní či jak říkáme „kulatá“. 

mnozí hrdinové, kteří naši svobodu vykoupili tím nejcennějším, tedy svým 
životem, zůstali v zapomnění. možná nechtěně, snad z euforie ze získané 
svobody, nevím? Proto i po tolika letech je stále naší povinností mnohé 
opomenuté hrdiny připomínat a především historii napravovat. Již v květ-
nu 2013 k částečné nápravě došlo, tehdy byla u pomníku padlým obětem 
2. světové války na Bílé hoře slavnostně odhalena pamětní deska zapome-
nutým řepským hrdinům, Josefu Líkařovi a rtm. Václavu Řehákovi. 
Proto i dnes s radostí připomenu další jméno, tedy Františka mandyse, kte-
rý byl nerozlučně spjat s předešlými dvěma hrdiny. Stejně jako oni byl spo-
lupracovníkem tzv. „třech králů“, za což byl společně s pplk. Josefem maší-
nem, jakož i s oběma jmenovanými, 30. června 1942, přesně v 19.30 hodin 
nacisty popraven na kobyliské střelnici. 

Bohužel, i jeho jméno se mělo 
stát součástí odhalování pamět-
ní desky zmiňovaného pomníku 
padlým na Bílé hoře v roce 2013. 
tím se také velice omlouvám po-
tomkům, mnohým pamětníkům 
(i mimo řepských), kteří na tuto 
skutečnost ústně poukazovali. 
nic bližšího však nikdo z nich ne-
poskytl, i když jsem mnohokrát 
v Řepské sedmnáctce a mezi pa-
mětníky o jakékoliv dobové do-
kumenty žádal. Až úmorná práce 
v archivech mi přinesla ovoce a já 
mohu dnes tohoto opomenutého 
člověka vzpomenout. Věřím, že 
ke dvěma zmiňovaným hrdinům 
bude i jeho jméno na pamětní 
desku v budoucnosti umístěno, 
jelikož tam právem patří. 

Dovolte mi ještě krátké zastavení 
u výše zmíněných „tří králů“. Po 
okupaci čech a moravy v březnu 

1939 se na území Protektorátu začalo formovat několik významných skupin 
domácího protinacistického odboje. Jednalo se o Politické ústředí (PÚ), 
Petiční výbor Věrni zůstaneme (PVVZ) a Obrana národa (On). Právě sabo-
tážně-zpravodajskou skupinou Obrany národa, kterou tvořili ppl. Josef Ba-
labán, pplk. Josef mašín a št. kapitán Václav morávek, byli „tři králové“. 
tento název pocházel od samotného gestapa a v originále zněl „heilige drei 
könige“ – tedy „Svatí tři králové“. Skupině tří králů, která spolupracovala 
mimo jiné např. s radistou Františkem Peltánem nebo por. miroslavem 
medalem se podařilo vyhnout odhalení a pokračovat ve své činnosti i v ro-
ce 1940, kdy byla nacisty téměř zlikvidována první garnitura výše zmiňo-
vaného českého odboje. Zbytky odbojářů se pak následně spojily do usku-
pení s názvem Ústřední vedení odboje domácí (ÚVOD) a právě ÚVOD nadále 
zastřešoval jinak samostatně pracující skupinu tří králů.
činnost této skupiny utlumilo zatčení ppl. Josefa Balabána v dubnu 1941, 
který přes kruté mučení nevyzradil své spolupracovníky a v říjnu 1941 byl 
popraven.
V květnu 1941 byl zatčen i pplk. Josef mašín, též vyslýchán a mučen a ná-
sledně popraven se svými spolupracovníky 30. června 1942.

Poslední ze skupiny zůstal št. kapitán Václav morávek, který v ilegální čin-
nosti pokračoval až do března 1942, kdy se zastřelil při zatýkání nacisty 
poblíž Prašného mostu.

Výše zmiňovaná bělohorská skupina spolupracovníků „třech králů“ se do 
odboje zapojila v březnu roku 1939, spolupracovala s odbojáři ze Zličína 
a se skupinou z malého Břevnova, která si dala název „kapitán nemO“. Prá-
vě v malém Břevnově také vznikla ilegální tiskárna, která se kromě jiného 
podílela na tisku ilegálního protektorátního časopisu „V BOJ“. časopisy 
kolportovala v této oblasti na určená místa v konvích na mléko mlékařka 
paní krausová. 
časopis „V boj“ vycházel v Protektorátu v letech 1939 – 1941. Ve své do-
bě byl časopis „V boj“ jednou z nejvýznamnějších ilegálních tiskovin, 
distribuován byl nejen na území celého Protektorátu čechy a morava, 
ale i do zahraničí. Vycházel týdně, původně v počtu asi 500 kusů, v době 
největšího rozmachu se počet výtisků pohyboval až kolem 10 000 kusů. 
časopis se tiskl na několika místech na území celé Prahy a roznášen byl 
prostřednictvím široké sítě kolportérů.
S vydáváním časopisu začalo krátce po vzniku Protektorátu Družstvo 
v  prvním sledu, které úzce spolupracovalo s Obranou národa, která časopis 
také financovala. Později v jeho vydávání pokračovalo několik redakcí. me-
zi zakladatele patřil malíř Vojtěch Preissig, z redakčního okruhu jmenujme 
např. dopisovatele Lidových novin eduarda maška, Josefa Škaldu, J. Peče., 

F. kotrbu… Po zatčení e. maška se výkonným redaktorem stala milena Je-
senská, mezi přispěvatele patřili F. halas, J. Drda, J. hora, na ilustracích 
se podílela např. slavná malířka toyen. Po rozbití Družstva v prvním sledu 
se o jeho vydávání význačně zasloužila zejména spořilovská skupina pod 
vedením Vojtěcha Preissiga a jeho dcery Ireny (Inky) Bernáškové (oba byli 
zatčeni na podzim 1940 a v roce 1942 popraveni). na přelomu let 1940 
a 1941 bylo vydávání časopisu ukončeno. 
Po rozpadu břevnovské skupiny byl následně tiskařský a rozmnožovací stroj 
zazděn ve škole v malém Břevnově, kde setrval až do osvobození. následně 
v tisku ilegálních tiskovin pokračovala tiskárna „ROnO“ na Bílé hoře.

Jaroslav Hájek, zástupce starostky

Řepský hrdina František Mandys, 
popraven nacisty na Kobyliské střelnici 
30. června 1942.

Tiskárna „RONO“ na Bílé Hoře.
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selských baterií – tuto ulici najdeme 
v horních starých Řepích. Vede severojižním 
směrem z Doubravínovy ulice, kříží postup-
ně třanovského, čistovickou, hořovského 
a krolmusovu a ústí do Opukové. na křižo-
vatce s čistovickou se nachází známá staro-
řepská hospoda U čechů.
Poprvé byla pojmenována po chodském 
spisovateli Jindřichu Šimonu Baarovi v ro-
ce 1935. Po připojení naší obce k Praze 
byla v letech 1968 až 1973 přejmenována 
na dnešní název, který nám má připomínat 
účast selských formací při památné bitvě na 
Bílé hoře.      

Jan Bösser 

SelSkY�ch baterií
ŘePY – Praha 6

Foto: Jan Bösser

pRO řEpskÉ pAtRIOty

Dnešní vlastivědný výlet nebude fyzicky náročný. Je určen pro všechny 
věkové kategorie. Ujdeme asi 15 kilometrů po pohodlných cestách bez 
stoupání. Zavítáme do míst, která učarovala hudebnímu geniu národního 
obrození – Bedřichu Smetanovi. Pojedeme vlakem přes nymburk do Luště-
nic. Z hlavního nádraží odjíždí v 8.11 hod. Za hodinu a deset minut vystu-
pujeme ve stanici Luštěnice. Do cíle naší cesty, do Jabkenic, dojdeme po 
hodině chůze po málo frekventované silnici přes obce Rejšice a Charvatce. 
Cesta to není příliš záživná, vede otevřenou krajinou mezi lukami a poli, 
tak si ji alespoň můžeme zpříjemnit pohledy na kopce českého středohoří 
a Bezděz.
V Jabkenicích nás cedule dovedou ke staré budově bývalé barokní mys-
livny, kde se nachází památník či muzeum Bedřicha Smetany. Skladatel 
sem rád jezdil za svou dcerou a švagrem Josefem Schwarzem, který zde 
pracoval jako lesmistr. kraj a zejména přilehlá obora mu natolik učarovaly, 
že se sem rozhodl natrvalo přestěhovat v roce 1875 a prožil tu prakticky 
zbytek života až do roku 1884. Složil zde známé opery hubičku a čerto-

vu stěnu, kvartet Z mého života a dokončil cyklus symfonických básní má 
vlast. Bohužel zde prožil i pohnuté chvíle. Ohluchl a začala se u něj pro-
hlubovat psychická choroba. V muzeu je otevřeno denně od dubna do září 
(kromě pondělí). V období od října do března vám ráda (po telefonickém 
objednání – 732 966 239) otevře a provede pí nekolová. Dozvíte se mnoho 

zajímavého ze skladatelova života, prohlédnete si dobový nábytek, k vidě-
ní je i umělcův klavír.
Po návštěvě muzea se nabízí procházka po Jabkenické oboře, kterou rád 
navštěvoval i Smetana. Oboru založila kolem roku 1750 kněžna Josefa 
z Fürstenberku. První jeleni a laně sem byli dovezeni z křivoklátských lesů 
až v roce 1804. V době, kdy oboru vlastnil rod thurn taxisů, se zde ex-
perimentovalo s chovem cizokrajných zvířat – např. s divokými krocany, 
indickými jeleny, americkými bizony, pštrosy emu, skotskými poníky ne-
bo s kanadskými jeleny wapity. Obora byla v roce 1943 zrušena a naštěstí 
v roce 1964 obnovena. Dnes se zde ve starých dubových porostech chova-
jí evropští daňci. když se budeme chovat tiše, lze je zahlédnout. Oborou 
protéká síť potoků. na největším – Jabkenickém – byly vybudovány ryb-
níky mlýnský, křinecký, Vidlák, Štičí a hradecký s romantickými ostrůvky 
a množstvím vodního ptactva. Je třeba dodržovat přísný návštěvní řád 
a chodit pouze po vyznačené „Smetanově procházce“. Odměnou za slušné 
chování nám budou výhledy do kraje a posezení v několika altáncích. Po 
celý rok je obora zpřístupněna o víkendech, ale v dubnu a květnu je vstup 
zcela zakázán. Zřejmě kvůli hájení zvěře. Šťastnou cestu! 

Jan Bösser

Foto: Jan Bösser

Výlet – Jabkenická hájovna

Foto: Jan Bösser



PŘÍMĚSTSKÉ  
TÁBORY 2016

KERAMIKA
pro děti od 1. třídy

termín:  pondělí 8. 8. - pátek 12. 8. 2016

               denně 8.30 - 16.30 (otevřeno je 8.00 - 17.00)

Pro děti, které baví něco tvořit vlastníma rukama. Na keramickém táboře může 

každé dítě uskutečnit vlastní nápady za pomoci vedoucí tábora - zkušené 

výtvarnice. K dispozici je vybavená keramická dílna, takže si děti výsledky 

svého snažení odnesou domů. Čas ale nebudeme trávit jen v dílně, děti se 

mohou kromě výroby keramiky těšit i na mnoho různých prázdninových 

činností venku.

cena: 1.500 Kč (v ceně je materiál, jízdné, vstupné, odborné vedení, pojištění)

vedoucí tábora: Mgr. Lucia Kopčáková

přihlášky: KC Průhon, kancelář č. 2

ZA POZNÁNÍM, ZA SPORTEM 
pro děti od 1. třídy 

termín:  pondělí 11. 7. - pátek 15. 7. 2016

               denně 8.30 - 16.30 (otevřeno je 8.00 - 17.00)

Po Praze a blízkém okolí se vypravíme za poznáním a do přírody za sportem. 

Chcete se podívat na známá i neznámá místa Prahy? Třeba za čerty na 

Čertovku nebo tam, kde se točil film Chobotnice z druhého patra? Rozhlédnout 

se z Petřína a zasmát v zrcadlovém bludišti? Nebo na výletech pozdravit 

„večerníčkové“ medvědy Matěje, Kubu a Vojtu v Berouně, projít si cestu králů 

na hrad Karlštejn a stát se na chvilku jeskyňáři v Koněpruských jeskyních?

cena: 1.500 Kč (v ceně je jízdné, vstupné, odborné vedení, pojištění)

vedoucí tábora: Mgr. Dana Rážová
přihlášky: KC Průhon, kancelář č. 2

KONTAKT
Veškeré dotazy vám ráda zodpoví Alena Kulhánková: 601 324 846, 

kurzy@pruhon.cz. Podrobné informace najdete na www.pruhon.cz 

v sekci KURZY.

LÉTO V POHYBU
pro děti od 1. třídy

termín:  pondělí 25. 7. - pátek 29. 7. 2016

               denně 8.30 - 16.30 (otevřeno je 8.00 - 17.00)

Máte rádi pohyb? Po svých, na kolech, na laně i ve vodě nebo při různých 

hrách? Pojďte si s námi užít týden plný sportovního dovádění. Vyzkoušíme 

různé sporty, vydáme se do krásných míst v přírodě a zahrajeme si různé hry, 

chybět nebude ani koupání. 

cena: 1.500 Kč (v ceně je jízdné, vstupné, odborné vedení, pojištění)

vedoucí tábora: Mgr. Lucie Macourková, Bc. Tereza Šimková

přihlášky: KC Průhon, kancelář č. 2 nebo při akcích turistického oddílu Ťapka 

A4_tabory_KVETEN_2016.indd   1 21.04.16   15:18



   

Kurz GRAFOLOGIE 
Chcete poznat tajemství psychologie písma? 

Zveme vás na rekvalifikační kurz s akreditací MŠMT.  
Praktické využití informací v pracovním i osobním 

životě. 
 

• vznik a vývoj psychodiagnostické  
  metody grafologie 
• výraz a výtvor v písmu 
• symbolika psací plochy a psacích  
  pásem, hodnotový žebříček 
• projevy temperamentu v písmu 
• rozdělení grafologických znaků 
• dojmové, popsatelné a měřitelné  
  grafologické znaky, jejich skupiny  
  a dominanty  
• hypotéza a syntéza rozboru písma  
• kapitoly z psychologie osobnosti 
• teorie a praktická práce s rukopisy  
  (můžeme pracovat také s písemnými  
  materiály, které si přinesete sebou) 
 

Termíny konání: 21. – 22. 05. 2016 
                              18. – 19. 06. 2016 
 
Čas: 10:00 – 17:00 hod.  
(1 hod. přestávka na oběd) 
Místo konání:  
Kulturní centrum Průhon 
1. patro, školící místnost 1 
Socháňova 1220/27 
163 00 Praha 6 - Řepy 
Cena:  4 400 Kč – možnost platby  
ve 2 splátkách  
Lektorka:  
Ing. Štěpánka Čechová 
 
 

Více informací naleznete na 
http.://institutgrafologie.cz 

stepanka.cechova@email.cz 
+420 602 277 019 

A4 grafologie Kveten 2016.indd   1 21.04.16   13:37
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POZOR NA NĚ!

V případě výskytu: ☎ 158

Tento materiál byl pořízen z finančních prostředků poskytnutých hlavním městem Prahou na prevenci kriminality.

ŠMÁTRALKA TLAČENICOVÁ
Smatrus grupusmatrus grupus

!
Místo výskytu
• Místa s vysokou 

koncentrací osob.

Způsob obživy
• Natlačí se na svou oběť 

a nejčastěji ze zadní 
kapsy kalhot odcizí 
peněženku, či telefon. 

• Loví ve skupině. 
• Zaměřuje se hlavně 

na muže.

Prevence
• Cenné věci nenoste 

v zadních kapsách kalhot.

Pozor_Smatralka_A4_v.indd   1 03.11.15   17:24

POZOR NA NĚ!

Tento materiál byl pořízen z finančních prostředků poskytnutých hlavním městem Prahou na prevenci kriminality.

CHŇAPAVKA BATOHOVÁ
Hmatus tlumokaeHmatus tlumokae

!Místo výskytu
• Místa s vysokou koncen-

trací osob – náměstí, 
trhy, úzké uličky, tram-
vaje, autobusy, metro, 
zastávky a nástupiště.

Způsob obživy
• Natlačí se na svou 

oběť, rozepne její 
batoh, ze kterého 
krade cenné věci. 

• Loví ve skupině. 

Prevence
• Na rizikových místech 

je lépe mít batoh 
v ruce nebo na hrudi.

• Cenné věci mějte 
při sobě.

V případě výskytu: ☎ 158

Pozor_Smatralka_A4_v.indd   2 03.11.15   17:24

POZOR NA NĚ!

Tento materiál byl pořízen z finančních prostředků poskytnutých hlavním městem Prahou na prevenci kriminality.

DLOUHOPRSŤÁK STOLNÍ
Longprstus tabulus

!

Místo výskytu
• Kavárny 
• Cukrárny 
• Kluby
• Restaurace 
• Provozovny 

rychlého občerstvení

Způsob obživy
• Nepozoravaně 

se přiblíží a odcizí 
volně položený 
a nehlídaný telefon.

Prevence
• Nenechávejte 

své věci bez dozoru.

V případě výskytu: ☎ 158
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POZOR NA NĚ!

Tento materiál byl pořízen z finančních prostředků poskytnutých hlavním městem Prahou na prevenci kriminality.

Místo výskytu
• Prodejny 
• Obchody 
• Nákupní centra

Způsob obživy
• Využívá nepozornosti 

nakupujících a krade 
věci z vozíků.

Prevence
• Neodkládejte své 

věci do nákupních 
vozíků.

Využívá nepozornosti 
nakupujících a krade 

Neodkládejte své 
věci do nákupních 

!
LEHKOŽIVKA NÁKUPNÍ

Parazitus shopus

V případě výskytu: ☎ 158

Pozor_Smatralka_A4_v.indd   4 03.11.15   17:25
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FUNKČNÍ  KONZOLE

SLEVY záclon, závěsů
DOPRAVA  ZDARMA

FUNKČNÍ  KONZOLE
(demontáž starých, zaměření 
a montáž nových)

SLEVY záclon, závěsů
DOPRAVA  ZDARMA

VŠE PRO VÁŠ BYT

NEVANOVA  1045 (dílna)
1047 (prodejna)

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

Pracovní doba:  Po–Pá  8.00–18.00 hod.

JirkazLandík
608z111z355

LubošzFrajer
603z172z584

www.frajers.cz
info@frajers.cz

Plzeňskáz521/239
Prahaz5,z155z00

Pozvánka na Den s GERnétic
Slavíme 20 let – čtvrtek 12. 5. 2016, 
od 13 do 19 hodin 
Kosmetika GERnétic slaví v roce 2016 již 
20 úspěšných let na českém trhu. Na Dni s GERnétic 
budete mít příležitost prohlédnout si Kosmetické 
studio GERnétic v Praze 6, Slánská 381/10, dozvědět 
se více o buněčné výživě či jak správně pečovat o pleť. 
Akce je určena pro profesionály i širokou veřejnost. 

Doprovodný program a občerstvení zajištěno. 
Rezervujte si místo na tel.: 602 501 191

Program akce na http://www.gernetic.cz/detail-novinky/den-s-gernetic-slavime-20-let/

PRONAJMU
ve Zdravotnickém zařízení Zličín

(dříve lékárna)

PROstORy  
O výMěře 120 m2 

včetně sociálního zázemí, možné 
i pro komerční využití.

Dva samostatné vchody z ulice 
a bezbariérový přístup.

Informace na tel.: 732 974 943.
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Nabízíme: kadeřnictví (Matrix), 
kosmetika (Babor), modelace nehtů, manikúra, 

pedikúra, parafínové zábaly (ruce i nohy), 
masáže, fotodepilace.

www.studio-giaccomo.estranky.cz 
Nevanova 1070/35

Tel.:  777 681 447  kosmetika, pedikúra, manikúra 
603 509 733  kadeřnictví 
775 682 447  modelace nehtů 
608 222 211  
736 513 425  masáže

Kosmetický a kadeřnický salon

Giaccomo

PRANIC ENERGY HEALING
Poznejte léčivou sílu prány – univerzální životní energie

Rezervace: helena.stranska@pranicenergyhealing.cz

Tel.: 602 257 727
Aktuální termíny seminářů na  

www.pranicenergyhealing.cz

Ú K L I D O V É  P R Á C E

JAN BÖSSER
Žalanského 36/29, 163 00 Praha 6

tel.: 603 423 612 • bosser@volny.cz

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

malování • lakování

Prodáme 
hrobové místo 
na hřbitově 
v Řepích
v horní části 
vpravo u zdi.

Bližší informace na telefonu 608 477 231.

Pøijïte si procvièit angliètinu na na�e kluby
anglické konverzace.

Rádi Vás uvidíme na na�ich bohoslu�bách,
diskuzních skupinách nad Biblí a dal�ích
akcích.

www.pochoden-praha.cz

++ 
 
  

 
 
 
 
 
 

603 456 275 
 
 

info@hyrman.cz  
 
 

www.hyrman.cz  
 

Chcete úspěšně prodat byt 
nebo jinou nemovitost?  

 
 

17 let 
praxe 

 

 
 

Garance 
KVALITY 
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Školka Želvička
Španielova 52a, 

163 00 Praha - Řepy 
Tel.: 604 433 057

www.skolkazelvicka.cz

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

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

První hodina zdarma :)

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)

Praha 17 - Řepy  2016 - duben

188 x 33 mm

Praha 17 - Řepy  2016 - duben

124 x 33 mm

Co s koupelnou v paneláku?
RYCHLÁ REKONSTRUKCE BEZ BOURÁNÍ JÁDRA!

pondělí a středa 14.00 - 18.00;    úterý 10.00 - 14.00;    čtvrtek a pátek po předchozí domluvě

LINEA, V Olšinách 61, P-10, tel. 274 810 848, www.koupelnyza3dny.cz

Co s koupelnou v paneláku?
RYCHLÁ REKONSTRUKCE BEZ BOURÁNÍ JÁDRA!

pondělí a středa 14.00 - 18.00;  úterý 10.00 - 14.00;  čtvrtek a pátek po předchozí domluvě

LINEA, V Olšinách 61, P-10, tel. 274 810 848, www.koupelnyza3dny.cz
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Rehapo-masáže
Rehabilitace a masáže – odborná 
péče o Vaše záda a pohybový aparát 
fyzioterapeutkou s bohatou praxí. 
Sleva na první ošetření, výhody  
pro stálé klienty!!!

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

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

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

OPRAVY SPOTŘEBIČŮ 
zn. WHIRLPOOL

vy‘měna spotřebičů,  
úpravy kuchyňsky‘ch linek – Agnus s. r. o.

Praha 5, 6, 17, Praha-západ • Tel.: 721 770 492
E-mail: pepa.brezina@seznam.cz

?

SLEVA 
30%

z montáže

Po předložení tohoto kuponu

ŽALUZIE 
SÍTĚ PROTI HMYZU

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

stejné IČ
stejná adresa
stejný kontakt24 let

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

ÚPRAVY A OPRAVY ODĚVŮ
Šití a pletení na zakázku

Čistírna oděvů a kůže
Mandlování a praní prádla

Prodej dámské módy
www.PLETENA-MODA.cz

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

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

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

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

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

Drahoňovského 810/1
Praha 6 - Řepy 163 00

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

www.veterinadelta.cz

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

So: 9.00–12.00
Operační hodiny:

Po–Pá: 11.30–15.00



HLEDÁME BYTY
1+kk až 2+kk
(platba hotově)

3+kk/L až 3+1/L
(spěchá)
4+1/L 

(platba hypotékou)
Byty na pronájem

INZERCE
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SLuŽBy
•  MALOVÁNÍ,	TAPETOVÁNÍ,	lepení	stropních	podhledů,	

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

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

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

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

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

•  SLUŽBY	KUBÁT	–	MALÍŘSKÉ	A	ELEKTRIKÁŘSKÉ	PRÁCE,	
úklid (čištění koberců, sedaček, mytí oken atd.)		
	 Tel.:	603	741	155

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•  HODINOVÝ	MANŽEL, mALOVání, ŠtUkOVání, 
kOmPLetACe  náBytkU. f.seher@seznam.cz	
 Tel.:	603	305	211

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•  VÝKLAD	KARET	PŘES	EMAIL!	Pomůžu vám najít odpověď 
na vaši otázku. Vaše eloa.  Eloa.tarot@gmail.com

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

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

LÉKAŘI
•  HLEDÁM	ZDRAVOTNÍ	SESTRU	DO	STOMATOLOGICKÉ	

ORDINACE.	Volejte Po-čt od 19 hod.	 Tel.:	732	464	492

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

OSTATnÍ
•  PRODÁM	CHATU	U	LESA	NA	KRAJI	ZAHRÁDKÁŘSKÉ	

KOLONIE,	poblíž obory hvězda na Praze 6. na pronajatém 
pozemku 300m2 rostou meruňky, jabloň, broskev, višeň, 
třešeň atd. Vodovod na pozemku.	Cena	120	tisíc.		
	 Tel.:	606	069	120


