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Centrum psychosomatické medicíny

Memoriál Fr. Zvoníčka a L. Dlouhého: 20. 5. 2017

Historický prapor z Řep prohlášen kulturní památkou
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Vážení čtenáři,

během dubna mě několikrát napadla parafráze na klasika – „způsob tohoto jara se mi zdá poněkud 
nešťastný“. Ano, letos se tedy jaro pořádně „zapotilo“ než zvítězilo nad zimou! Snad je to za námi.
Listuji si v květnovém čísle a rád bych doporučil zejména rozhovor s Mgr. Martinem Vlčkem o Centru 
psychosomatické medicíny, které v těchto dnech v Řepích vzniká. Dále mne zaujala minireportáž 
Ivany Štětinové o partě nadšenců, kteří se rozhodli uklidit řepský potok a jeho okolí. Je to pěkné, 
když se najdou lidi, kteří jsou ochotni něco udělat pro ostatní zadarmo a ve svém volnu. Jako třetí 
doporučuji článek Bc. Ivany Rouskové o historickém svatováclavském praporu z roku 1929.

Příjemné počtení a teplé jarní dny vám za Redakční radu přeje Jan Bösser.

Úvodní slovo
Úřední hodiny
Úřadu MČ Praha 17

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

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

Czech	POINT Španielova 1280: 
v úředních hodinách živnostenského odboru

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

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

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

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

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

PŘÍŠTÍ	ZASEDÁNÍ	ZASTUPITELSTVA	MČ	PRAHA	17	SE	KONÁ	28.	6.	2017	OD	14	HODIN.
Místo	konání:	Kulturní	centrum	PRŮHON,	Socháňova	1220/27,	Praha	17	–	Řepy.
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Ukončení	zařazování	dalších	osob	do	seznamu	oprávněných	nájemců	ke	koupi	bytu	v	bytových	
domech	Jiránkova	čp.	1135,	1136,	Vondroušova	čp.	1195,	1196,	1197,	1198
Zastupitelstvo schválilo ukončení zařazování dalších osob do seznamu oprávněných nájemců ke 
koupi bytu v bytových domech Jiránkova čp. 1135, 1136, Vondroušova čp. 1195, 1196, 1197, 
1198.

Rozdělení	dotací	do	oblasti	sportu,	volnočasových	aktivit,	sociálních	služeb,	kultury	a	péče	
o	veřejnou	zeleň	a	životní	prostředí
Zastupitelstvo schválilo rozdělení účelové dotace z rozpočtu Městské části Prahy 17 z odvodu 
z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení určené do oblasti sportu, vol-
nočasových aktivit, sociálních služeb, kultury a péče o veřejnou zeleň a životní prostředí.

Přijetí	nabídky	veřejné	zakázky	malého	rozsahu	na	„Osazení	stacionárních	klimatizačních	
jednotek	v	MŠ	Bendova“
Rada schválila přijetí nabídky firmy OTTA – vzduchotechnika a klimatizace s.r.o., Lázeňská 1109, 
289 12 Sadská IČ: 28486480 s cenou 68 950 Kč bez DPH.

Finanční	spoluúčast	MČ	Praha	17	na	vyšetření	zraku	dětí	v	předškolních	zařízeních
Rada schválila finanční spoluúčast městské části na vyšetření zraku dětí v předškolních zaříze-
ních ve výši 100 Kč na jedno dítě.

Memorandum	mezi	MČ	Praha	17,	MČ	Praha	13	a	společností	Č.R.,	s.r.o.,	o	společném	postupu	
ve	věci	řešení	dopravy	v	klidu	a	výstavby	Terminálu	Zličín
Rada schválila Memorandum mezi MČ Praha 17, MČ Praha 13 a společností Č.R., s.r.o., se sídlem 
Janského 2237/53, 155 00 Praha 5, IČO: 27892891, o společném postupu ve věci řešení dopravy 
v klidu a výstavby Terminálu Zličín, dle Studie koordinace výstavby veřejné dopravní a technic-
ké infrastruktury Třebonice, zpracované v 11/2016 společností Č.R., s.r.o.; bez finanční účasti 
Městské části Praha 17.

Na posledním jednání řepského zastupitelstva, které se uskutečnilo 
19. dubna 2017, složila zastupitelský slib Šárka Strachová (ČSSD). Vy-
střídá ve funkci Martina Vaice, který na vlastní žádost odstoupil. Roz-
hovor s novou zastupitelkou najdete v některém z dalších čísel Řepské 
sedmnáctky. -ras-

Máme novou zastupitelku
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Milí čtenáři,

začíná měsíc květen a po velmi studeném 
dubnu se velice těším, že snad již přijdou 
teplejší jarní dny. Vždyť květen je v Řepích 
každoročně ve znamení mnoha sportov-
ních akcí, které by si jistě slunečné počasí 
zasloužily. Všechny termíny a podrobnosti 
najdete v časopise, který jste právě otevře-
li. Věřím, že si z pestré nabídky vyberete – 
ať už vaše volba padne na závody pro děti 
s Tomášem Slavatou, zápolení hasičů nebo 
třeba nohejbalistů. Dovolte, abych vás také 
upozornila na konání UEC Evropského po-
háru King of Prague ve dnech 19. – 21. 5., 
který je spojen s velkou účastí závodníků 
i diváků. Předem se tedy omlouváme za zvý-
šený pohyb lidí v lokalitě bikrosu. 
Volnočasové a sportovní aktivity se však 
v nedávné době dočkaly podpory ještě v šir-
ším slova smyslu. Na jednání posledního 
zastupitelstva bylo schváleno rozdělení do-
tací z odvodu loterií a jiných podobných her 
neziskovým právnickým a fyzickým osobám. 
Podpora byla rozdělena do pěti programů, 
kterými jsou: Podpora sportovních aktivit, 
Podpora volnočasových aktivit, Podpora 
sociálních služeb, Podpora kultury a Veřej-
ná zeleň a životní prostředí. Celkem bylo 
rozděleno 2 814 000 Kč. Věřím, že tyto do-
tace pomohou k podpoře činnosti a rozvoje 
aktivit jednotlivých spolků.
Na závěr mi dovolte popřát vše nejlepší 
všem maminkám k jejich svátku, který osla-
ví druhou květnovou neděli.

Jitka Synková

Slovo starostky

Pranostiky na květen

Déšt’ svaté Žofie švestky ubije.
Prší-li na prvníh

o května, 

bývá málo žita a se
na.

Když máj vláhy nedá, 

červen se předá. V máji vlhko, ch
ladno 

- bude vína na dno.
Kdo se v máji ožení, 
přivodí si soužení.

V půli května po mrazech je veta.

Termíny přistavení:  
Dne 16. 5. 2017 od 12 do 14.30 hod.

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

Téma měsíce: Sportovní centrum Na Chobotě
Na které z avizovaných služeb sportovního centra se těšíte nejvíce?

Skoro po celá dvě volební období jsem se účast-
nil sportovních komisí a od jejich členů jsem při 
obhajobě výstavby sportovního centra slyšel 
mnoho argumentů, hovořících pro jeho výstav-
bu. Od náprav chyb z minulosti, kdy se stavěly 
pouze byty a ne sportoviště. Dále nemožnost vo-
lejbalistů a basketbalistů postoupit do vyšších 
soutěží z důvodu rozměrově nevyhovujících tělo-

cvičen. V neposlední řadě možnost škol a školek využít bazén v „do-
mácím“ prostředí – a tím ušetřit za dopravu. Až po naplnění nejen 
sportovních volnočasových aktivit řepských občanů, s důrazem na 

děti a mládež. Já jsem velkým příznivcem sportu, a proto se těším na 
sportovní centrum jako celek. Moc bych přál všem řepským občanům, 
aby politické sliby byly naplněny a aby zmiňované sportovní cent-
rum bylo k užitku co nejširší veřejnosti, školám, školkám, sportov-
ním oddílům, zájmovým kroužkům a všem, které jsem nevyjmenoval. 
Je velkou výhodou, že díky blížícím se komunálním volbám musí stavba 
sportovního centra proběhnout velmi rychle, aby mohlo být uvedeno 
do provozu ještě před těmito volbami. Pak už si jenom přejme, aby při 
využití sportovního centra, jakožto veřejně velmi prospěšného multi-
funkčního zařízení zvítězil veřejný zájem nad soukromým.

Samozřejmě se těším na plavání a bazén, ostatně 
ten byl velkým přáním většiny obyvatel Řep a tudíž 
se stal hlavním cílem tohoto projektu. Zde pak myš-
lenka vzniku sportovního centra na sebe nenechala 
dlouho čekat a rozšířila se o vybudování polyfunkč-
ní sportovní haly s ostatními službami. Ostatně 
studie a částečný projekt na plavecký bazén v této 
lokalitě vznikl již 70. letech min. století, nikdy však 

nebyl realizován. Ale k vaší otázce, krom plavání se rozhodně těším na 
relaxační wellness služby a hlavně sauny. Našim sportovcům přeji, aby 
zde našli to nejlepší zázemí a do Řep se dostaly i nějaké vyšší soutěže, 
z čehož bych se také těšil a stal se jejich věrným divákem.

Z avizované nabídky služeb v budoucím sportov-
ním centru se samozřejmě nejvíc těším na bazén. 
Ten mi v Řepích chybí snad od té doby, co jsem 
se sem nastěhoval a to už je více než deset let. 
Do Radlic či na Barrandov to sice není daleko, ale 
představa, že bych měl bazén v docházkové vzdá-
lenosti, je samozřejmě mnohem lepší.
Mám dva malé syny, takže určitě budeme chodit 

plavat společně. Chtěl bych také využívat bazén pro kondiční plavá-
ní, abych si zlepšil fyzickou kondici. Myslím, že nejsem určitě sám, 
kdo se těší na vodní radovánky. 

Martin Vochodil

Petr Stloukal PRO PRAHU

Jaroslav Hájek TOP 09

Celkovou nabídku sportovního centra si ještě asi 
neumím úplně představit. Každopádně se moc tě-
ším na wellnes služby, saunu a slibovanou dobrou 
restauraci. Možnost užít si pohodový relax v sau-
ně přímo v místě bydliště a nemuset jezdit do cen-
tra Prahy by zkrátka byla skvělá.
Samozřejmě i vidina bazénu, který by měl být sou-
částí komplexu, je lákavá. Věřím, že díky tomu, že 

budu mít bazén tak blízko, začnu chodit plavat častěji než doposud 
a konečně tak zapracuji na formování své postavy.

Kamila Heranová

Otázka na příští měsíc: Květinové záhony
Jak se vám líbí nově vysázené květinové záhony v Řepích? Mělo by jich přibývat?

Chcete-li se k otázce vyjádřit, kontaktujte redakci na e-mail: redakce@praha17.cz
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Můžete	váš	odbor	v	krátkosti	představit?
Odbor občansko-správní je takovou vstupní branou do úřadu. V úřední den 
v pondělí a středu odbavíme v průměru 100  až 140 osob, v pátek méně. 
A vzhledem k tomu, že náš odbor má včetně mě 11 pracovníků, je to čís-
lo úctyhodné. Naše pracovní náplň je velmi široká. Zabýváme se evidencí 
obyvatel, vyřizováním osobních dokladů, přestupků, matrikou, ověřová-
ním a státním občanstvím. Z dalších činností musím jmenovat zajišťování 
voleb, svatebních obřadů, setkání jubilantů a vítání občánků. 

Jak	dlouho	na	úřadě	pracujete	a	jak	dlouho	jste	v	pozici	vedoucí?
Na úřadě s „přestávkou“ pracuji od roku 1994. Na úřad jsem přišla v době, 
kdy se sídliště připojilo k původní zástavbě rodinných domků a vznikl Úřad 
Praha-Řepy, oddělením od Prahy 6 vznikla městská část s cca 25 tisíci oby-
vateli. Část státní správy za nás vykonávala Praha 13, jako např. rybářské 
lístky, změnu jména a příjmení a státní občanství. Zažila jsem začátky, kdy 
se dostavovala budovu úřadu v Žalanského ulici, začínali jsme s vítáním 
občánků, sháněli kolébku, a zpočátku oddávali v Praze 13. Tenkrát jsem 
si mohla vybrat agendu, která by se mi líbila, všechno teprve vznikalo 
a všichni jsme se učili. Vybrala jsem si matriku a dostala k sobě výbornou 
kolegyni Milušku Linhartovou. V roce 2004, když se chystala má kolegyně 
do důchodu a já jsem řešila i svůj osobní život, jsem z úřadu odešla.
Ale vzhledem k tomu, že jsem srdcem i duší matrikářka, brzy jsem po-
chopila, kde je moje místo a snažila se k práci matrikářky vrátit. A to se 
stalo v roce 2010, kdy odešla vedoucí matrik a státního občanství a na 
personálním oddělení si vzpomněli, že jsem se zde již pracovala a mám 
předepsané zkoušky odborné způsobilosti, které jsou k mé práci potřeba. 
V prosinci 2010 jsem se vrátila. Během krátké doby jsem se stala vedoucí 
matrik a státního občanství a v roce 2014 vedoucí odboru. Musela jsem 
se seznámit i s agendou evidence obyvatel a správního trestání. Odbor se 
snažím vést demokraticky, domluvou, pochopením a porozuměním. V tak 
malém kolektivu a velkém objemu naší pracovní náplně jsme ve spoustě 
věcí zastupitelní. 

V	kompetenci	Vašeho	odboru	je	matrika	–	pro	mnohé	čtenáře	je	
práce	matrikářky	zahalena	„růžovým	obláčkem“	svateb,	vítání	
občánků	či	setkání	jubilantů.	Realita	je	však	trochu	jiná.	Jaká	je	
hlavní	podstata	práce	matrikářky?
Máte pravdu. Matrika je krásná, avšak těžká a složitá. Tím, že jsme se tzv. 
otevřeli světu, obracejí se na nás nejen občané České republiky, ale i ci-
zinci. Zejména co se týká svatebních obřadů, tomu předchází velmi složité 
řízení. Občané cizích států nám musí předkládat doklady s různými vyššími 
ověřeními, vše musí být přeloženo do českého jazyka, matrikářka musí dá-
vat bedlivý pozor, zda jsou všechny doklady pravé. U rozvedených snou-
benců je někdy třeba i potvrzení rozvodu nejvyšším soudem v Brně. U svat-
by se určuje společné příjmení a příjmení budoucích potomků. I zde musí 
matrikářka znát tvorbu vietnamského, arabského anebo portugalského či 
španělského příjmení a uvést ho v souladu s našimi zákony. Do naší práce 
také patří tzv. souhlasné prohlášení rodičů o přiznání otcovství. I zde musí 
být matrikářka obezřetná, aby vše uvedla v souladu se zákonem tak, aby 
vše zapsala správně a bezchybně. Neboť takto sepsané prohlášení může 
zrušit až příslušný soud.
K práci matrikářky patří i agenda úmrtí. Máme zde Domov sv. Karla Boro-
mejského, ve kterém řádové sestry pečují o seniory a občany dlouhodobě 
nemocné z celé republiky. A my jsme pro ně příslušnou matrikou. Zemře-li 
v našem územním obvodě občan cizího státu, nastane složité sáhodlouhé 
šetření totožnosti a osobních dat i prostřednictvím policie, zastupitelské-
ho úřadu, abychom mohli příslušný doklad správně vystavit. 

Do naší kompetence však spadá i státní občanství. Občané cizích států si 
prostřednictvím našeho úřadu podávají žádost o státní občanství České 
republiky, kterou my zpracovanou postupujeme Ministerstvu vnitra ČR, 
žádají u nás o osvědčení Českého státního občanství a mohou učinit i pro-
hlášení o českém občanství. 

S	další	oblastí	Vaší	činnosti	se	pravděpodobně	setkal	každý	řepský	
občan	–	mám	na	mysli	nabírání	a	vydávání	občanských	průkazů	
a	pasů.	S	jakými	problémy	se	potýkáte?
Jednoznačně s prostory. Jak jsem úvodem zmínila, tato budova, kde dnes 
sídlíme, byla původně postavena jen pro tzv. staré Řepy. Měl zde být lékař, 
knihovna a malý úřad o počtu 7 úředníků. V nejvyšším patře budovy, kde 
jsou kanceláře Ekonomického odboru, byl byt pro správce. Když se v roce 
1994 připojilo sídliště a vznikla městská část Praha-Řepy, budova se troš-
ku upravila, ale již tehdy byla kapacitně nedostatečná. Tím chci říci, že 
tato budova nebyla nikdy koncipována na tak velkou agendu státní správy, 
která se v ní vykonává. Prostory pro výkon evidence obyvatel a osobních 
dokladů v rozsahu jaký je od nás dnes požadován, elektronické nabírání 
žádostí, fotografování občanů atd. je v prostorách, které byly přizpůso-
beny různými stavebními úpravami a přestavbami, na úkor prostoru pro 
čekající občany a zázemí úředníků.

Nedávno	jste	zavedli	objednávkový	systém.	Vidíte	již	nějaké	zlep-
šení	v	odbavování	pro	občany?	
Vidím to jako jediné řešení vzhledem k prostorám, ve kterých nabírání 
osobních dokladů provádíme a v počtu pracovníků, které náš odbor má. 
Navážu na to, že si již občané mohou požádat o osobní doklady na  úřadě, 

Otázky pro Ivanu Simonovou
V dnešním čísle představujeme vedoucí jednoho z největších odborů úřadu, Ivanu Simonovou, která vede Odbor občansko-správní.

Ivana	Simonová	(57	let)
•  stav: rozvedená, žiji již řadu let s přítelem
•  děti: Hanka, Václav a Zdeňka a 3 vnoučata. Nevlastní dcera Linda 

a vnučka.
•  záliby: hudba, cestování, procházky s pejskem, Itálie, šití, 

pletení, vaření.
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Tradice společenských večerů v Praze 17 vznikla v roce 2014, kdy se tady 
konal první Společenský večer Prahy 17. V letošním roce, v pátek 7. dub-
na, proběhl již čtvrtý ročník. Stejně jako v letech minulých byl sál řepské 
Sokolovny zaplněn do posledního místa. 
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. Zdeňka Žádníková z rukou sta-
rostky Jitky Synkové převzala symbolický šek v hodnotě 25 000 Kč.
Průvodcem večera byl Zdeněk Podhůrský. Akce byla zahájena slavnost-
ním křtem nového CD operní pěvkyně Pavlíny Senić, která přítomným 
také zazpívala. Kmotrou CD, které vzniklo u příležitosti oslav loňského 
20. výročí znovuobnovené činnosti Domova sv. Karla Boromejského, by-
la starostka Jitka Synková. O slavnostní předtančení se postarali taneč-
níci Taneční školy Plamínek, k tanci a poslechu hrála Hudební skupina 
Hamleti, zatančila také skupina Irských tanců. Nechybělo ani oblíbené 
Party casino, degustace vín a rumů či fotokoutek, tombola, dámy měly 
např. také možnost vyzkoušet unikátní ošetření rukou. 

Věříme, že se všichni návštěvníci dobře pobavili a můžeme se těšit na 
setkání opět příští rok.

-ras-

V naší městské části letos probíhaly zápisy budoucích žáků prvních tříd 
až v jarním období, konkrétně ve dnech 5. a 6. dubna. Zápisy provázela 
již tradičně lehká nervozita a snad i trocha obav, ale také spousta těšení 
na nové zážitky, kamarády i prostředí. Budoucí prvňáci museli při zápisu 
prokázat např. znalost svého jména a příjmení, základních barev, tvarů, 
zvládnout jednoduché počítání, vybarvování, či vystřihování. Novinkou 
pro rodiče byla např. možnost elektronického objednání na konkrétní čas.
Celkem 172 prvňáčků pravděpodobně uvítají v Základní škole genpor. 
Fr. Peřiny – 116 z nich bude docházet do školy v Socháňově ulici (tady bude 
otevřeno pět prvních tříd) a 56 dětí zamíří do školy v Laudově ulici (tady 
budou dvě třídy).
Do Základní školy Jana Wericha by mělo nastoupit 96 dětí, celkem se bu-
dou otvírat čtyři první třídy. Přesné počty prvňáčků, kteří 1. září vstoupí 
do bran základních škol, se ještě mohou drobně lišit v závislosti na po-
čtech dětí, které budou mít školní docházku o rok odloženu. 
Všem dětem přejeme, aby se jim ve škole líbilo a dařilo a jejich cesta za 
věděním byla lemována jen samými jedničkami! -ras-

Konal se zápis do 1. tříd 

Foto: -ras-

Foto: Patrik Nguyen

který tuto činnost vykonává, bez ohledu na to, kde bydlí. V tom cítím tro-
chu nevýhodu, protože úřad na okraji Prahy mají blízko občané hlavně 
Prahy-západ a částečně i Středočeského kraje a proto nová verze objed-
návkového systému vymezila přesně počet možných odbavení. Objednáv-
kový systém již fungoval nějakou dobu, ale moc se nevyužíval. Nyní máme 
vylepšenou verzi a věřím, že jsme zase k občanům blíž.
Zavedení tohoto systému předcházela veliká propagace, naučili jsme 
všechny úředníky, aby občana dokázali objednat, pan tajemník, který 
mi byl velmi nápomocen, udělal besedu ve školách, v Centru sociálních 
služeb, v knihovně, tak aby občané, kteří nepracují s internetem, nebyli 
nijak diskriminováni. A kdo přece jenom přijde na úřad a tuto informaci 
o objednávkovém systému nemá a zjistí, že již v příslušný den je kapa-
cita na vyřízení cestovního dokladu vyčerpána, je objednán kolegyněmi 
v podatelně na úřední den i čas, který si sám z volné kapacity vybere. 
Pamatovali jsme i na to, že každý úřední den máme dva časové intervaly 
pro občany, kteří potřebují tzv. rychlý pas vyhotovený ve zkrácené lhůtě 

za vysoký poplatek. V tuto chvíli mám pocit, že je i čas, aby úřednice 
s občanem vlídněji jednala a občan, který přišel v časovém intervalu, tu 
zbytečně nečekal. 

Co	máte	na	své	práci	nejraději?
To je docela těžká otázka. Ale asi všechno. Beru to jako životní výzvu, aby 
lidé chodili na úřad rádi a věděli, že zde dostanou informaci, v klidu svou 
záležitost vyřídí a naproti nim sedí úředník profesionál, který s nimi bude 
jednat s úsměvem. 

Jak	relaxujete?
Hudbou. Často jezdíme na výlety, do termálních lázní na Slovensko a na 
procházkách s jezevčíkem Žofinkou. Občas něco ušiju, pletu a ráda vařím. 
A vzhledem k tomu, že máme s přítelem velkou rodinu, jsem ráda, když se 
všichni vidíme. 

Děkuji za rozhovor. Radka Sálusová

Společenský večer Prahy 17
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Předávání plaket Jana Amose Komenského je již tradiční akcí, která oceňu-
je výborné pedagogy základních, mateřských a uměleckých škol působící 
v naší městské části. 
Ve čtvrtek 30. března 2017 se uskutečnilo toto slavnostní setkání v prosto-
rách Kulturního domu na Bílé Hoře. 
Vedoucí Odboru školství a kultury, Mgr. Naděžda Zemanová, představila 
všechny oceněné. V letošním roce byly vypsány tři kategorie:
 I. kategorie – zvlášť vynikající výsledky vzdělávací a odborné činnosti 

v kaž do denní pedagogické práci u pedagoga, který působí ve škole již 
déle než 10 let a je pro své žáky i kolegy inspirací a vzorem.

 II. kategorie – ocenění vynikajícího začínajícího pedagoga do 5 let od ná-
stupu do praxe (v této kategorii letos nebyli žádní nominovaní).

III. kategorie – výjimečné výkony nad rámec běžných pedagogických 
 činností.

Ocenění učitelé převzali čestná uznání ve formě plakety z rukou starost-
ky MČ Praha 17 Mgr. Jitky Synkové, za účasti svých kolegů a představitelů 
obce. 

Ani v letošním roce nechyběl doprovodný program v podání žáků ZUŠ Bla-
tiny a nutno dodat, že jejich výkon byl skvělý. 

Ocenění převzali:
Mgr. Jana Tobolová (ZUŠ Blatiny)
PhDr. Martina Novotná  

(ZŠ genpor. Fr. Peřiny)
Mgr. Jaroslav Mevald  

(ZŠ genpor. Fr. Peřiny)
Mgr. Jiřina Mariničová (ZŠ Jana Wericha)
Marie Valentová (MŠ Socháňova)
Irena Carbochová (MŠ Bendova)
Gabriela Kaulová (MŠ Pastelka)
Mgr. Barbora Michalová  

(MŠ Laudova se spec. třídami)

-ras-

Plakety Jana Amose Komenského

Ve čtvrtek 6. dubna bylo připraveno další milé setkání s řepskými jubilan-
ty. Tuto malou oslavu opět pečlivě připravily matrikářky z Odboru občansko 
správního. Ani tentokrát nechyběl hudební dárek, který pro oslavence při-
pravily děti z muzikálového kroužku, který působí v Základní škole genpor. 
Fr. Peřiny. Soubor vede učitel Miroslav Maxant, který pro tuto příležitost 
sestavil zajímavý program složený z muzikálových i pohádkových melodií.
Po vystoupení dětí již přišly na řadu gratulace. Oslavenci z rukou starostky 
Jitky Synkové přijali kytičku a drobnou pozornost s přáním pevného zdraví 
a dalších spokojeně prožitých let. K tomuto přání se samozřejmě připojujeme!

Svá jubilea oslavili: Vladimír Nechyba, Jiří Novák, Oluša Vaněčková, 
Marie Stehnová, Irma Sosnová, Marie Poláčková, Jarmila Welschová, 
Jaroslava Janková, Bohuslav Nikl, Miroslav Hudousek, Irena Navrátilová, 
Jiří Smělý, Olga Holasová, Květoslava Cvrčková, Alberta Kopecká, 
Věra Weinarová, Drahomíra Frýbortová, František Pevný.

-ras-

Oslava řepských jubilantů se opět vydařila

Foto: -ras-

Foto: -ras-
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Kam s bioodpadem

Biovoky jsou financovány z prostředků Magistrátu hlavního města Prahy. 

UPOZORNĚNÍ!
Biovoky budou přistavovány po dobu maximálně 3 hodin, v případě na-
plně ní kontejneru před koncem doby přistavení budou kontejnery měněny 
za prázdné. 

Stanoviště	BIOVOK:

•		 7.	5.	(ne)		9	–	12	hod. – Na Bělohorské pláni x U Boroviček
•	14.	5.	(ne)		9	–	12	hod.	–	Křižovatka ul. Laudova x K Trninám
•	21.	5.	(ne)		9	–	12	hod. –  Parkoviště v ul. Na Moklině 

(u rest. U Hasiče)
•	28.	5.	(ne)		9	–	12	hod. – Parkoviště Hofbauerova x Žufanova

Přistavované kontejnery budou s obsluhou.

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

Ing. Jaroslava Hrdličková,
Odbor životního prostředí a dopravy

N

Velkoobjemové kontejnery  
v KVĚTNU
Velkoobjemové	 kontejnery	 (VOK)	 budou	 přistavovány	 ve	 všední	
dny	v	odpoledních	hodinách	od	14	do	18	hod.	a	o	víkendu	od	12	do	
16	 hod.	 Po	 celou	 dobu	 přistavení	 bude	 přítomna	 obsluha,	 která	
bude	koordinovat	ukládání	odpadů.	VOK	nebudou	na	daném	sta-
novišti	zůstávat	přes	noc.

•				 4.	5.	(čt) 14 – 18 hod.  Parkoviště u objektu Bílý Beránek 
(Šímova ul.)

•				 5.	5.	(pá) 14 – 18 hod.  Parkoviště v ul. Na Moklině 
(u rest. U Hasiče)

•			12.	5.	(pá) 14 – 18 hod. Parkoviště Drahoňovského
•			13.	5.	(so)	 12 – 16 hod. Na Bělohorské pláni x U Boroviček
•			18.	5.	(čt) 14 – 18 hod. Parkoviště Hofbauerova x Žufanova
•			19.	5.	(pá) 14 – 18 hod. Křižovatka ul. Laudova x K Trninám
•			26.	5.	(pá) 14 – 18 hod.  Parkoviště u objektu Bílý Beránek 

(Šímova ul.)
•			27.	5.	(so)	 12 – 16 hod.  Parkoviště v ul. Na Moklině 

(u rest. U Hasiče)

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

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

nádoby (popelnice, kontejneru) 

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

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

✗			elektroodpad (chladničky, pračky, televize, monitory, počítače, 
přehrávače, telefony apod.) 

✗			stavební	suť

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

Sběrné dvory
Objemný odpad lze zdarma odložit také v 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.

Městská část Praha 17 není zodpovědná za případné změny časů 
ani termínů přistavení VOK. Služby jsou financované z prostředků 
Magistrátu hl. m. Prahy a zprostředkovávány společností 
Pražské služby a. s. a FCC Group s.r.o. (dříve A.S.A.). V případě, že 
zjistíte nedostatky v poskytované službě, nahlaste tuto skutečnost 
prostřednictvím emailu callcentrum@psas.cz /  
cisterepy@praha17.cz nebo na tel.: 235 300 655. Děkujeme!

UPOZORNĚNÍ	PRO	OBČANY

Trasa	C			4.	5.	(čtvrtek)
1. křižovatka ul. Bendova – Bazovského (u parkoviště) 15.00 – 15.20
2. ul. Makovského (u č. 1394) 15.30 – 15.50
3. ul. Galandova (u č. 1246) 16.00 – 16.20
4. ul. Španielova (u školy) 16.30 – 16.50
5. křižovatka ul. Španielova – Žufanova (parkoviště) 17.00 – 17.20
6. ul. Socháňova (slepé rameno – u školy) 17.30 – 17.50
7. ul. Vondroušova (u výtopny – u stání kontejnerů) 18.00 – 18.20
8. ul. Jiránkova (parkoviště) 18.30 – 18.50

Trasa	A			3.	6.	(sobota)
1. ul. Žalanského (parkoviště u Penny Marketu)  8.00 –  8.20
2. křižovatka ul. Severýnova – Kolínova  8.30 –  8.50
3. křižovatka ul. Žalanského – Ke Kaménce  9.00 –  9.20
4. ul. Čistovická (parkoviště proti Scuderia Praha)  9.30 –  9.50
5. křižovatka ul. Opuková – Boršovská 10.00 – 10.20
6. křižovatka ul. Třanovského – Čistovická 10.30 – 10.50
7. křižovatka ul. Ke Kulturnímu domu – Opuková 11.00 – 11.20
8. křižovatka ul. K Motolu – Čistovická 11.30 – 11.50
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ulice úsek poznámka datum

Bazovského Makovského – Slánská vč. středního pásu 11. 5. 2017

Bazovského parkovací zálivy 22. 5. 2017

Bendova 11. 5. 2017

Brunnerova 23. 5. 2017

Drahoňovského parkovací zálivy 12. 5. 2017

Drahoňovského 15. 5. 2017

Galandova parkovací zálivy 16. 5. 2017

Galandova 19. 5. 2017

Hofbauerova 11. 5. 2017

Jiránkova 22. 5. 2017

K	Trninám 23. 5. 2017

Laudova 10. 5. 2017

Makovského parkovací záliv (sever) 16. 5. 2017

Makovského Na Chobotě – Skuteckého 19. 5. 2017

Makovského parkovací záliv (jih) 19. 5. 2017

Mrkvičkova,	Součkova 24. 5. 2017

Na	Fialce	I 23. 5. 2017

Na	Fialce	II 23. 5. 2017

Na	Moklině parkovací zálivy 18. 5. 2017

Nevanova 10. 5. 2017

Reinerova 17. 5. 2017

Skuteckého 10. 5. 2017

Skuteckého
parkovací zálivy 
(sever)

10. 5. 2017

Skuteckého parkovací zálivy (jih)  9. 5. 2017

Socháňova vč. parkovacích zálivů 15. 5. 2017

Šimonova vč. park. zálivu (sever) 17. 5. 2017

Šímova parkovací zálivy 18. 5. 2017

Šímova 23. 5. 2017

Španielova vč. zálivů 11. 5. 2017

Vondroušova vč. zálivů 15. 5. 2017

Zrzavého 10. 5. 2017

Žufanova parkovací zálivy  9. 5. 2017

Žufanova 11. 5. 2017

Úklidové práce budou probíhat vždy mezi 8 a 15 hod.  
Bližší informace na webových stránkách Městské části Praha 17 a na Úřední desce.

Harmonogram komplexního úklidu 
komunikací 2017
Ve správě TSK hl. m. Prahy (od 9. do 23. května 2017)

Sběr použitých 
potravinářských 
olejů na sběrných 
dvorech hlavního 
města má úspěch
Od prosince loňského roku mají občané možnost 
odevzdat ve všech sběrných dvorech hlavního 
města použitý potravinářský olej a tuk.
V každém z dvaceti sběrných dvorů je umístěna 
nádoba, do které mohou občané zdarma ode-
vzdávat použité potravinářské oleje a tuky z do-
mácností. Zavedená služba získává na populari-
tě, což dokazuje evidence přijatého množství. 
Od zavedení této služby se již vysbíralo celkem 
1 065 kg olejů a tuků, které jinak převážné končí 
v kanalizaci.

Jak	sbírat	kuchyňský	olej?
Podmínkou je, aby oleje zbavené zbytků jídla 
byly v uzavíratelných obalech, avšak v žádném 
případě ne skleněných, ale pouze v plastových 
obalech: PET lahvích, uzavřených kbelících nebo 
kanystrech.

Co	se	s	oleji	děje	dále?
Sebraný olej a tuk je po vytřídění a vyčištění 
využíván jako druhotná surovina v chemickém 
průmyslu. Jeho aplikace je možná při výrobě 
některých hmot nahrazujících ropné produkty, 
dále ve stavebnictví jako složky pro náhražku 
ropných maziv. Taktéž v dřevařském průmyslu 
pro podobný účel zvláště tam, kde je vyžado-
ván vysoce ekologicky šetrný výrobek. Důležité 
je využití tohoto materiálu jako jedné ze složek 
pro výrobu ekologických paliv a přídavků do pa-
liv. Nově se přistupuje k využití oleje pro výrobu 
ekologické energie.
Sbíráním tohoto odpadu je ušetřeno životní pro-
středí a kanalizační síť před nežádoucím zane-
sením.
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Máte	velmi	nezvyklé	jméno.	Kde	jste	
k	němu	přišla?
Můj tatínek byl Srb, takže jméno mám po něm. 
Už když jsem studovala konzervatoř, používala 
jsem pouze tvar Senić, i když jsem v té době by-
la ještě oficiálně Senićová. Přišlo mi to celkem 
zajímavé a jako umělecké jméno velmi vhodné.
Jinak moje maminka je Češka, tatínek byl Srb 
a potkali se v Mnichově. Byla to velká láska a ta-
tínek se kvůli mamince během tří měsíců naučil 
téměř česky. Váže se k tomu taková hezká his-
torka z Václavského náměstí. Tam se mí rodiče 
potkali na rande a tatínek říkal: „Haničko, hajde 
da se slikamo…“ Maminka z toho byla taková 
vyjukaná a říkala si: „To přece nemůže myslet 
vážně, že se tady budeme svlékat??!“ Ale pak jí 
to nedalo, podívala se do slovníku a zjistila, že 
tím myslel fotit se. „Slika“ znamená totiž fotka. 
Tatínek zkrátka chtěl mít fotku na památku.

A	jak	jste	se	dostala	ke	zpěvu?
Myslím, že můj talent je hodně ovlivněn jižan-
ským původem tatínka. Tam je totiž úplně běžné, 
že každý druhý má kapelu, každý na něco hraje, 
zpívá. Takže vlohy zejména přišly z tatínkovy 
strany, maminka byla učitelka. Když jsme tro-
chu povyrostly, nemeškala, a s mojí sestrou nás 
přihlásila do hudebky. Já jsem začínala se zob-
covou flétnou a na hodiny jsem jako malá hol-
ka chodila k sestře Pavla Trávníčka, a tak jsem 
měla jedinečnou možnost vidět fotky populár-
ního prince ze zákulisí. Následně jsem přešla na 

příčnou flétnu a později k tomu přibyl zpěv. Ale 
původní záměr byl hlavně ten, abych se něčemu 
věnovala a nepoflakovala se. Maminka asi ne-
měla ambice, abych se stala profesionální zpě-
vačkou. Pak jsem ale nastoupila na konzervatoř 
a tam jsem se teprve seznamovala s operami 
a se vším. Všechno jsem musela dohnat oproti 
spolužákům, kteří v uměleckém prostředí vyrůs-
tali a opery, symfonie, sonáty znali od malička, 
z rodiny. 

Proč	jste	si	pak	vybrala	zrovna	operu?
Myslím, že jsem tak nějak vycítila, že nějaký pop 

není nic pro mě. Do jiného žánru se moc nehrnu, 
snad jen občas nějaký muzikál, G. Gershwina, 
zkrátka lehčí žánr. Někdy zpívám s rockovou ka-
pelou „Jackye“, mého manžela. Ale i tam zpívám 
operně. Mám na to skvělý převlek, platinovou 
paruku, vysoké kozačky, černý overal… Je to za-
jímavé spojení. Kapela dělala třeba předkapelu 
Tublatance a představte si to ohromné pětitisí-
cové publikum, kterému ohlásíte operní zpěvač-
ku. Je pak jen na vás, jestli publikum zaujmete 
nebo ne. To není jako na koncertě, kde diváci 
jdou přímo na vás. Tady publikum tleskat nemusí 
vůbec, když je neoslovíte, tak prostě vám sym-
patie znát nedají. To mě moc baví, velice si tahle 
vystoupení užívám, ale je to jen takové zpestře-
ní. Jinak jsem rozhodně věrná opeře. 
I když na základní umělecké škole mě od tohoto 
uměleckého světa vlastně zrazovali, protože je 
to ohromná dřina. Není to jen o těch krásných 
šatech, ale je to tvrdá práce a velká konkuren-
ce. Ostatně jako mnoho podobných povolání 
na profesionální úrovni. Tady jste hodně vidět, 
jak pod lupou, zároveň musíte být velice citlivá 
a umět pracovat s publikem a s lidmi, ale záro-
veň si musíte uchovat své hranice, aby negace 
a špatná energie nešly k vám.
Je to náročné zejména pro ženu. Když pak máte 
potomka, musíte mnohdy odejít třeba od nemoc-
ného dítěte večer. Vy víte, že máte vyprodaný sál 
a nemůžete to zrušit. Je to problém mnoha he-
reček a zpěvaček, mnohé musí mít opravdu silné 
zázemí a jejich děti pak třeba převážně vyrůstají 
u babiček, protože to zkrátka nelze udělat jinak. 
Obdivuji kolegyně, které mají více dětí a naplno 
jsou v divadle.
Vždy musíte něco upřednostnit. Já jsem starší 
maminka (dceru jsem měla ve 34 letech). Na čty-
ři roky jsem divadlo opustila s velkým rizikem, 

Pokora je v životě důležitá
Na Společenském večeru Prahy 17, kromě jiného, proběhl slavnostní křest nového CD operní pěvkyně Pavlíny Senić. CD bylo 
natočeno u příležitosti oslav dvacátého výročí znovuobnovené činnosti Domova sv. Karla Boromejského v Řepích, kmotrou byla 
starostka naší městské části Mgr. Jitka Synková. Věřím, že vás potěší rozhovor s Pavlínou Senić – a to nejen o jejím novém CD.

Foto: Lenka Žáčková

Foto: Petr Jaroň

Domov sv. Karla Boromejského 1996–2016
V září 2016 jsme oslavili dvacet let od chvíle, kdy byl založen Domov sv. Karla Boromej-
ského v Praze-Řepích. Sestry boromejky tak mohly po více než čtyřiceti letech navázat 
na přerušenou tradici péče o potřebné lidi, kterou vždy obětavě prokazovaly nemoc-
ným, ale i lidem na tzv. okraji společnosti.

Historie kláštera, v kterém dnes Domov sídlí, má bohatou minulost. Začala se psát 
v roce 1837, kdy se první české boromejky po formaci ve francouzském Nancy vrátily 
do Čech a usadily se Pod Petřínem (dnes tam opět působí v nemocnici). V roce 1858 
zakoupily v Řepích pozemek a vystavěly klášter, kde se zprvu staraly o sirotky. Od roku 
1865 tento dům sloužil jako ženská trestnice. Boromejky zde žily, pracovaly a výchovně 
působily na ženy odsouzené k výkonu trestu, věznice měla výbornou kázeň, výsledky 
a pověst.

V padesátých letech došlo k násilné likvidaci mužských i ženských řádů, sestry byly 
odsunuty do pohraničí, nesměly pracovat ve školách ani v nemocnicích, veškerý maje-
tek jim byl zabaven a mnohé z nich byly nespravedlivě odsouzeny a uvězněny. Od roku 
1958 se uživatelem budovy kláštera v Řepích stal Výzkumný ústav zemědělské tech-
niky a nádherný kostel s beuronskou výmalbou sloužil jako garáž pro traktory a jiné 
zemědělské stroje…

Klášter byl sestrám po roce 1990 navrácen ve velmi špatném stavu a budova prošla 
náročnou rekonstrukcí. 1. září 1996 zde Kongregace zakládá Domov sv. Karla Boro-
mejského a otevírá ho nemocným seniorům. V návaznosti na historii je v části budovy 
zřízeno Oddělení výkonu trestu pro ženy jako součást Vazební věznice Ruzyně a ženy 
zde nacházejí rozmanité pracovní příležitosti. Opravený kostel slouží k bohoslužbám, 
které jsou přístupné veřejnosti a skrze audio -video přenos dostupné i pacientům přímo 
na pokojích a také k bohaté nabídce koncertů.

CD s Pavlínou Senič jsme natočili na památku letošního jubilea i jako poděkování ne-
sčetným dárcům, dobrodincům, přátelům Domova, bez jejichž přispění by naše služba 
nemohla být tak kvalitní, jak se to díky Bohu i všem lidem dobré vůle dosud daří.
 

Pavlína Senić / Musica Festiva

Pro Domov



že se tam už lehce nevrátím a samozřejmě ten 
návrat byl náročnější.

Jaký	byl	tedy	ten	Váš	návrat	po	mateřské	
dovolené?
Dostala jsem šanci zazpívat si Mařenku v Proda-
né nevěstě v divadle v Ústí nad Labem. Byl to 
můj velký sen, který se mi splnil... Prodaná ne-
věsta se však už v současnosti v Ústí nehraje, ale 
doufám, že zase přijde něco jiného.
Bohužel mi v době premiéry zemřel tatínek. Zpí-
vejte s plným nasazením a uvolněným krkem – ne-
jde to... Za tři měsíce mi vážně onemocněl manžel 
a já neměla sílu moc řešit další spolupráci. Bylo to 

pro mě nejnáročnější období v mém životě... Tak 
si moc přeji, abych se k divadlu zase dostala. Vě-
řím, že něco zajímavého na mě ještě čeká.

Co	tedy	děláte	nyní?
Mám hodně koncertní činnosti, vystoupení na 
festivalech např. Hudební Festival Znojmo a ta-
ké nový projekt s kolegyněmi Andreou Kalivo-
dovou a Terezou Mátlovou trio „Opera DIVAS“ – 
jsme  operní trio, kterému přezdívají „tři tenoři 
v sukních“. Jsme bývalé spolužačky. Říkala jsem 
si, že tady není žádné uskupení operních pěvkyň, 
tak jsem holkám zavolala, daly jsme po letech 
kávu, popovídaly o zpívání, o životě a od té doby 
spolu zpíváme a o naše přátelství pečujeme... 
Nyní spolupracujeme s Agenturou Andante Ivy 
Klusalové, která pro nás „ušila na míru“ hudební 
projekt, exkluzivní řadu koncertů „DIVY LÁSKY 
A HUDBY“ k 300. výročí narození Marie Terezie. 

Na klavír hraje Ladislava Vondráčková. Samé 
ženy – jak jinak, když oslavujeme panovnici! Do 
konce roku máme naplánováno asi 20 koncertů. 
S Ivou Klusalovou se nám skvěle spolupracuje.

Věnujete	se	také	pedagogické	činnosti?
Vždy jsem měla k pedagogické činnosti velký 
respekt, ale úplnou náhodou jsem byla oslo-
vena ke spolupráci s Hudební Akademií pro 
seniory a mám šest studentek. Jsou to skvě-
lé a výjimečné ženy, které učím zpívat. Jedna 
dokonce vyučuje hru na klavír a vystudovala 
HAMU na Slovensku. Mám tam také polyglotku, 
redaktorku...
Tyto ženy mě nesmírně inspirují – jak prožily 
svůj život, jejich zkušenosti, jak třeba zvládaly 
své těžké životní chvilky. Je to časově náročné, 
ale moc mě to baví.

Myslíte	si,	že	se	zpěv	naučí	kdokoliv	nebo	
poznáte,	že	u	někoho	to	opravdu	nejde?
Záleží hodně na tom, co ten člověk chce zpívat. 
Je důležité, aby vnímal svoje tělo a nebál se své-
ho hlasu, s čímž mnoho lidí bojuje.
Je to práce s dechem, výdechem, relaxace, uvol-
nění po tónu. 

Kromě	zpěvu	se	věnujete	také	charitě…
Jsem ředitelkou Integrace 3P – je to kulturně 
komunitní centrum, kde začínáme s velkým pro-
jektem. Věnuji se také charitě, jsem už 10 let 
patronkou Nadačního fondu Kopretina. Tento 
nadační fond při dětském domově ve Vřesovi-
cích podporuje postižené děti s kombinovanými 
vrozenými vadami s úžasnou ředitelkou Alenou 
Kolajovou.
V dětském domově se tyto děti učí, jak se připra-
vit na život, který jim začne po osmnáctém roce 
života, kdy by měly být vrženy do života. Je to 
úplně jiný svět, na který si člověk musí trochu 
zvyknout. 

Jaký	je	váš	vztah	k	Řepům	a	jak	vzniklo	
Vaše	nové	CD	s	názvem	„Pro	Domov“?
Já mám v životě štěstí, že spousta věcí ke mně 
přijde úplně přirozeně. Mé vánoční CD, které 

jsem točila pro Vánoční 
dům v Karlových Varech, 
bylo ve spolupráci s Mu-
sicou Festivou, se kterou 
koncertuji už více než 
deset let. Před osmi lety 
jsme měli první koncert 
v řepském Klášteře a té-
měř každý rok pro Domov 
vystupovali. Když v loň-
ském roce slavil Domov 
dvacetileté výročí, oslo-
vila mě sestra Konsoláta, 
zda bychom pro ně nena-
točili live koncert na CD. 
Mám z něj velkou radost, 

má zvláštní specifickou duchovní atmosféru. 
A vše je pěkně provázané - sestra Konsoláta je 
totiž kmotrou mého vánočního CD.
Víte, já nemám moc velké cíle, ale když něco 
ke mně v životě přijde, tak to maximálně 
a s jižanským temperamentem zpracuji, ale 
rozhodně nedělám nic na sílu. Já si pluji životem 
a to co přijde, využiju do puntíku. Nic velkého 
dopředu neplánuji.

Křest	Vašeho	CD	měl	velice	pozitivní	ohlas.	
Jak	jste	ho	vnímala	Vy?
Díky letité spolupráci a veliké podpoře místosta-
rosty Jaroslava Hájka přišel nápad, že křest ne-
může proběhnout jinde než na půdě Řep a kmo-
trou bude paní starostka. Takže vše je zase hezky 
spojeno. 
Na Společenském večeru byla nádherná atmo-
sféra. Těšilo mě, že byla přítomna i sestra Kon-
soláta. Vnímala jsem, že když začala ona mluvit, 
bylo v sále absolutní ticho. Je to opravdu výji-
mečný člověk – ať mluví kdekoliv a k čemukoliv, 
vždy dokáže najít to správné slovo a já s velkou 
pokorou děkuji za ty chvíle, kdy mohu stát po je-
jím boku... Pokora je v životě důležitá. 
Mé velké poděkování patří samozřejmě paní 
starostce za to, že se ujala role kmotry a panu 
místostarostovi Jaroslavu Hájkovi.
S takovými lidmi je pro mě radost spolupracovat. 

Děkuji za rozhovor.
Radka Sálusová
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Pavlína	Senić,	operní	pěvkyně
•  Vdaná, jedna dcera.
•  Je členkou tria Opera DIVAS, působila 

např. v divadle v Ústí nad Labem 
v roli Mařenky v Prodané nevěstě.

•  Patronka Nadačního fondu Kopretina.

Foto: Lenka Žáčková

Foto: Lenka Žáčková

Foto: Petr Jaroň



	 2.	5.	–	Sázíme květiny

	 3.	5.	–	Hrajeme si se samolepící tapetou

	 5.	5.	–	Hravé odpoledne

	 9.	5.	–	Svíčkárna v Klubu 17

10.	5.	–	Výroba šperků

12.	5.	–	Šumivé bomby do koupele

16.	5.	–	Batikujeme, savujeme trička

17.	5.	–	Výroba čajových sáčků se	vzkazem  	

19.	5.	–	Výroba slizu

23.	5.	–	Učíme se malovat na obličej

24.	5.	–	Sportovní odpoledne

26.	5.	–	Origami v Klubu 17

30.	5.	–	Příprava Klubu 17 na následující akci

31.	5.	–	„DEN DĚTÍ“ – den plný soutěží a her – „Den otevřených dveří“

INFORMUJEME
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Programy pro řepské seniory květen 2017

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

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. Změna – mimořádně 
pořádané ve středu 3. 5. Slavíme se Sparťan-
kou „DEN MATEK“, 9.	5. Beseda s pí Novákovou 
„Bylinky okolo nás“, 16.	 5. Prevence úrazu 
seniorského věku, beseda s MUDr. Danuší An-
tošovou, 23.	 5. Volný program, 30.	 5. Volný 
program.

Klub	 Gemini	 (zdravotně	 znevýhodnění)

První pondělí v měsíci zrušeno, každé další 
pondělí od 14.30 do 16.30 hodin v Klubu 17, 
Socháňova 1221, Praha 17. 
Klub vede Martin Prouza.
Program	v květnu: 1.	5. Státní svátek – zruše-
no, 8.	5. Státní svátek – zrušeno, 15.	5. Spo-

lečenské hry, 22.	5. Pletení na prstech z příze, 
29.	5. Hra se slovy spojená s hudební hodinou.

Klub	seniorů	Řepy	(KSŘ)
Každou středu, od 9 do 11 hodin v KC Průhon, 
Socháňova 1220/27, Praha 17.
Klub vede Mária Szitányiová.
Program	v	květnu:	3.	5. Volný program, 10.	5.	Vol-
ný program,	 17.	 5.	 Volný program, 24.	 5.	 Volný 
program,	31.	5. Prevence úrazu se nior ské  ho věku, 
beseda s MUDr. Danuší Antošovou.

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:	2.	5.	Výlet – Kutná Hora, 
9. 5.	Plánování a organizace výletů na letní ob-
dobí, 16.	5.	Návštěva dendrologické zahrady, 
23.	5.	Volný program, 30.	5. Vycházka – Nový 
Svět. 

Klub	aktivního	stáří	(KLAS)
Každé pondělí, vždy od 14 do 16 hodin, Kul-
turáček na Bílé Hoře, Ke Kulturnímu domu 14, 
Praha 17. Klub vede Karla Stýblová.
Program	 v	 květnu:	 1.	 5. Státní svátek – zru-
šeno, 8.	5. Státní svátek – zrušeno, 15.	5. Sla-
víme jubilanty, k poslechu hraje Sparťanka,	
22.	 5. Cvičení na židlích s pí Maxinovou, 
29.	5.	Prevence úrazu seniorského věku, bese-
da s MUDr. Danuší Antošovou.

Plán Klubu 17        květen 2017

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

Jarní rozkvetlé Řepy – 
Jak se vám líbí?
V loňském roce jsme zkusmo vysázeli asi ve čtyřech lokalitách cibuloviny 
formou záhonu. Chtěli bychom znát váš názor. Jak se vám jarní cibuloviny 
líbily? Vaše názory a připomínky pište na mail: cisterepy@praha17.cz



CO VÁS ZAJÍMÁ
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Jarní akce s názvem „Ukliďme Česko“, v našem případě tedy „Ukliďme 
Řepsko“, proběhla nad očekávání úspěšně a troufám si říci, že ke spoko-
jenosti všech zúčastněných. Sešli jsme se v pěkném počtu devíti lidí na 
konečné a hned za posledním panelákem v ulici Na Chobotě sestoupili do 
malé nivy Řepského potoka (http://www.praha-priroda.cz/vodni-plochy-
-a-potoky/vodni-toky/repsky-potok/). Naším cílem bylo vyčistit toto úze-
mí od odpadu, který se zde za léta nahromadil. Nešlo však jen o obyčejný 
úklid, protože tam s námi byl i doc. Jan Farkač, jehož zásluhou byl tento 
malý, ale významný kousek řepské přírody v roce 2013 revitalizován do 
dnešní podoby. Před vlastním úklidem jsme tedy se zájmem vyslechli něco 
o historii tohoto projektu a o přítomné fauně. Na tomto nevelkém území 
jsme, věřte nebo nevěřte, nasbírali plných 10 pytlů všemožných odpadků 
a haraburdí!
Příjemným zpestřením nejen pro přítomné děti byl objev páru ropuch 
v rybníčku, které se tu v ideálním případě právě v tomto období (březen až 
polovina června) mohou rozmnožit a tím ještě zvýšit přírodovědnou hod-
notu tohoto území. 
Po úklidu jsme si ještě udělali malou exkurzi podél toku potoka, opět se 
zasvěceným přírodovědným výkladem i zastavením u několika tabulí na-
učné stezky. Uvědomili jsme si či znovu připomněli význam vody v krajině 

(i město je součástí krajiny a přírody), a to i těch sebemenších toků a vod-
ních ploch. 
Těším se, že nejpozději za rok se sejdeme na podobné akci a třeba i ve vět-
ším počtu tam, kde to bude potřebné i zajímavé a Řepy se tak pro nás sta-
nou zase o něco důvěrnějším místem.

Ivana Štětinová

Ukliďme Řepsko

Milí	návštěvníci	tohoto	území!
Od konce března do poloviny června se zde ve vodě zbudovaných tůněk 
rozmnožují ropuchy obecné a ropuchy zelené. Tyto zvláště chráněné 
druhy obojživelníků mají velký problém s koupajícími se psy. Jejich „le-
pivá“ vajíčka, která plavou na hladině anebo jsou namotaná či „přile-
pená“ v příbřežní vegetaci se totiž ochotně přilepí i na srst koupajících 
se psů, a ti, když vodu opustí a oklepou se, způsobí, že přilepená va-
jíčka zůstanou mimo vodní prostředí, což je pro ně logicky likvidační.

Věříme, že nám pomůžete ochránit zdejší výjimečnost našich tůněk, 
a že nám pomůžete podpořit nerušený vývoj těchto výjimečných živo-
čichů. Děkujeme!

CESTOVNÍ DOKLADY 
P O Z O R ! ! !

Upozorňujeme žadatele, že	v	měsících	duben,	květen,	červen,	
červenec,	srpen,	září, kdy je zvýšený zájem o vyřízení cestovního 
dokladu je	nutno	se	objednat, neboť denní kapacita bývá již 
dopředu vyčerpána. 

Požádat	o	cestovní	doklad	si	můžete	na	kterémkoliv	úřadě	
městské	části	v	Praze,	který	má	agendu	osobních	dokladů,	
nebo	i	mimo	Prahu.	Žádost	o	osobní	doklady	není	vázána	
trvalým	pobytem.	

Objednat se můžete na webových stránkách našeho úřadu, pomocí 
žlutého	odkazu	WebCall	–	Elektronické	objednání,	který je umístěn 
na hlavní stránce vlevo dole nebo prostřednictvím podatelny našeho 
úřadu –	tel. 234 683 111.

Děkujeme! 
Odbor občansko-správní

Dny pro zdraví  
zahájíme procházkou  
Prokopským údolím

Zdravotní cvičení, organizované Seniorfitnes z.s., má své tradiční 
svátky, ve kterých dáváme příležitost všem zájemcům si v krásné 
přírodě, nebo ve vybraném sportovišti či kulturním stánku, společně 
užít radost z pohybu i her. Již 3.	května vyjíždíme vlakem ze Smí-
chovského nádraží do zastávky Hlubočepy a dále po svých s hůlka-
mi i bez nich rozkvetlým Prokopským údolím k metru ve Stodůlkách, 
a přesuneme se do bazénu SK Motorlet v Radlicích. Tam se bude cvičit 
ve vodě, užívat si relaxaci v sauně nebo vířivce i obojí a určitě bude 
chuť na občerstvení. Je však nutné se registrovat předem, aby bylo 
s Vaší účastí počítáno.
Další pozvánku máme přichystánu na 17.	května, kdy se opět sejde-
me na hřišti Sabat Troja a společně navštívíme Botanickou zahradu 
v Troji.
Všechny podrobné informace o začátku a průběhu Dnů	 pro	 zdraví 
naleznete na stránkách www.seniorfitnes.cz, telefonicky se můžete 
domluvit nebo se k účasti přihlásit u Báry Kašparové na čísle mob. 
777 778 760. 

Senior Fitnes z.s.

Foto: Vlastimil Štol

Foto: Archiv Ivany Štětinové
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4.	5.	Řepský	sousedský	pěvecký	sbor	pod vedením Pavla Rabase, na 
programu české lidové písně a známé americké spirituály. Refektář, od 
15.30 hod., vstupné dobrovolné.

12.	5.		Varieté	ve	stacionáři – první a neopakovatelná podívaná, účin-
kují: zdravotní klauni a klienti denního stacionáře (hudba, tanec, zpěv 
a ještě mnohem více). Denní stacionář, od 13 hod., vstup volný.

21.	5.	Orchestrální	řada	Archioni	Plus pod vedením Michala Macour-
ka, na programu: muzikálové a filmové melodie (West side story, Bíd-
níci, Fantom opery, Vinnetou, Noc na Karlštejně aj.). Kostel sv. Rodiny, 
od 17 hod., vstupné dobrovolné.

25.	5.	Houslový	koncert	Natálie	Toperczerové, účinkují: Natálie Toper-
czerová – housle, Filip Martinka – klavír, Jakub William Gráf – violon-
cello, na programu: David Popper, Johannes Brahms, Josef Suk  a César 
Franck. Refektář, od 19 hod., vstupné dobrovolné.

28.	5.	Dětská	pouť – soutěže, hry, zábava pro děti. Zahrada Domova, 
od 14 hod., vstupné dobrovolné.

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

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

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

Domov	sv.	Karla	Boromejského
program na květen 2017

V minulém roce proběhla úspěšně výměna dlažby v nádvoří 
a vysušení zdiva barokní stavby a také letos pokračujeme v projektu 
obnovy bělohorského poutního areálu. V roce 2017 plánujeme 
opravu vnějšího pláště kostela (jednak se uvolňují kusy štuku 
a padají do nádvoří a dále hrozí zatečení na fresky v kupolích) 
a také výmalbu interiéru. Ještě před započetím stavebních prací 
bychom vás rádi pozvali na dva koncerty klasické hudby:

MARIÁNSKÉ NOKTURNO
Výběr hudebních skladeb z různých století s mariánskou 
tematikou (měsíci květnu se tradičně říká „mariánský měsíc“, 
tj. je zasvěcen Panně Marii)

neděle 21. 5. 2017 v 16 hod. 
v kostele Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře

Jana Janků – mezzosoprán, barokní harfa 
Lucie Lukášová – barokní příčná flétna

Vstupné dobrovolné (výtěžek bude věnován na obnovu kostela)

BENEFIČNÍ KONCERT pro Bílou Horu 
 Alfréd Strejček & ProArte trio
Starozákonní texty a Golbergovy variace od Johanna 
Sebastiana Bacha

pondělí 5. 6. 2017 ve 20 hod.
v Tereziánském sále Břevnovského kláštera

Alfréd Strejček – umělecký přednes 
Marie Fuxová – housle 
Zbyněk Paďourek – viola 
Jitka Vlašánková – Violoncello

Dobrovolné vstupné podpoří projekt obnovy poutního místa na Bílé Hoře

Poutní areál  
na Bílé Hoře  

vás zve
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Divadlo pro děti: Kuchyň-
ská skříň & výtvarná dílna

Koncert: Hudba  
není jen vážná... ?!

Divadlo pro děti:  
Tři medvědi a drzá Máša

Divadlo pro děti:  
Zpívánkový kabaret

Divadlo pro děti:  
Slůně Babů

Přednáška: Z Čech  
až na konec světa

Jarní koncert  
žáků kurzů KC Průhon

Pohádka se odehrává ve staré secesní skříni. V té bydlí spoustu kuchyň-
ských pomocníků. Jedním z nich je právě hrnec, který je však nešťastně 
zamilován. Veselé představení je plné zpěvu, doprovázené hrou na nádobí, 
flétnu, kytaru či akordeon. Po skončení si děti ve výtvarných dílnách vyválí 
a vykrájí samotvrdnoucí těsto. Vhodné pro malé i velké diváky. Délka 45 
min. Hrají: Pruhované panenky. Společenský sál KC Průhon. (vstupné 40 Kč) 

…aneb netradiční hudební setkání pro děti a (pra)rodiče. Chtěli byste za-
žít hudbu trochu jinak? Přijďte na hudební setkání, kterým vás netradiční  
a interaktivní formou provede houslistka Věra Eretová. Během večera zazní 
písně a skladby, které jsou notoricky známé, ale také písně z Dálného vý-
chodu - konkrétně z Japonska, kde houslistka působila sedm let. Na vlastní 
uši můžete zažít zhudebněnou japonskou pohádku. Housle Věra Eretová, 
klávesy Vladimír Strnad. Společenský sál KC Průhon. (vstupné 50 Kč)

Tři medvědi žijí v krásné chaloupce uprostřed lesa. Jednoho dne se vydají 
pro med, který mají přece tak rádi. Chaloupku ovládne prázdnota, ale ne na 
dlouho. Brzy půjde okolo Mášenka. Ta roupama neví coby, potuluje se po 
lese, a tak ji z nudy nenapadne nic lepšího než vlézt dovnitř oknem… No, 
jak tohle dopadne? Akční loutková pohádka od divadelního souboru Lout-
ky bez hranic. Vhodné pro děti od 3 let. Délka 30 min. Hraje: Dora Bouzko-
vá. Společenský sál KC Průhon. (vstupné 40 Kč)                 

Představení začíná u velkého klobouku, který není jen tak ledajaký. Je 
totiž kouzelnický! Společně z něj vytáhneme pohádky inspirované li-
dovými písničkami a říkankami: O červené kuličce - jak hledala kamará-
dy, O princezně Spinkalíně aneb Jak Majda probudila Ospalé království  
a O chytré myšce - jak sázela mák. A že bude veselo, to si pište. Zpívání  
a říkanky rozveselí každého. Délka 40 min. Hraje: Liduščino divadlo. Spo-
lečenský sál KC Průhon. (vstupné 40 Kč) 

Chytlavý příběh o kamarádství a také o tom, že každý z nás potřebuje 
pro svůj život něco jiného. Slůně Babů na vlastní kůži pozná, že dělit 
se napůl nemusí být to pravé ořechové. Divadélko na motivy stejno-
jmenné knihy spisovatelky Lenky Míkovcové.Hraje: Divadlo pod čepicí. 
Společenský sál KC Průhon. (vstupné 40 Kč) 

Zajímavá přednáška s Mgr. Jaroslavem Plevou na téma Čechy a Morava po 
Husově smrti. V tomto období následovaly na kostnické hranici roky bojů 
a násilí během husitských válek. Ne všichni se však válečné zběsilosti pod-
dali. Původně malá skupina lidí svou vnitřní opravdovostí, věrností a vírou 
proměnila duchovní klima Čech a Moravy. Čeští bratři jako následovníci 
M. J. Husa rozšířili myšlenky hodnoty lidského života a lásky k bližnímu na 
pět kontinentů. Společenský sál KC Průhon. (vstupné dobrovolné)

Během večera vystoupí žáci pěvecké třídy Mgr. MgA. Evy Klečkové – Ko-
váříkové s hudebním doprovodem Jana Kováříka a Tomáše Rabase. Spole-
čenský sál KC Průhon. (vstupné zdarma)
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Výstava: 
Královské dělení

Unikátní výstava generační premiéry známého fotografa Ivana Krále a jeho 
dětí, umělců za bouře zrozených. Foto, malba, keramika - to je trojmoc-
né skupenství královské čtyřky, která dobývá naše smysly snovými výjevy 
magické krajiny táty Ivana, živočišnými keramickými skulpturami dcery 
Markéty a abstraktním pohledem na přírodu syna Davida. Královský kruh 
uzavírá benjamínek rodiny, dcera Lucie, epickými plátny v industriálním 
stylu. Do konce června. (vstup zdarma)

Unikátní výstava generační premiéry známého fotografa Ivana Krále a jeho 
dětí, umělců za bouře zrozených. Foto, malba, keramika - to je trojmoc-
né skupenství královské čtyřky, která dobývá naše smysly snovými výjevy 
magické krajiny táty Ivana, živočišnými keramickými skulpturami dcery 
Markéty a abstraktním pohledem na přírodu syna Davida. Královský kruh 
uzavírá benjamínek rodiny, dcera Lucie, epickými plátny v industriálním 
stylu. Do konce června. (vstup zdarma)
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Je	to	téměř	pět	let,	kdy	o	Vás	a	Vaší	sportovní	školce	s	plaváním	
kojenců,	batolat,	předškoláků	a	dětí	se	zdravotním	postižením	
vyšel	v	naší	Řepské	17	článek.	Co	se	za	tu	dobu	změnilo	a	jak	to	
vypadá	s	Vašimi	plány?	
Pět let je dobré období k bilancování. Změnilo se určitě to, že dnes již tře-
tím rokem máme plnou školku dětí a děti můžeme přijímat vždy jen, pokud 
se nám uvolní místo. Stabilně máme pořadník dětí, které čekají na přijetí. 

Další změnou je, že se nám podařilo vybudovat kvalitní team odborníků, 
kteří naše programy zajišťují (učitelky, lektoři, psycholog, lékař, speciální 
pedagog a asistentka). Program se za pět let vysoce zprofesionalizoval, 
stali jsme se partnerskou školkou pro zahraniční stáže. Zařízení funguje 
v programu „Bezpečná školka“, za pět let jsme v našem programu plavání 
odplavali stovky dětí zdravých i s handicapem. Všechny tyto děti získaly 
v našem programu základní plavecké návyky a dovednosti. Handicapované 
děti si posílily motorické dovednosti, ale hlavně prožívají radost z pohybu 
ve vodě jako jediného možného pohybu, kterého jsou schopné. 
Myslím, že oba programy ukázaly svou životaschopnost a staly se ne-
dílnou součástí řepské péče o děti v předškolním věku. Pozitivní reakce 
rodičů dětí jsou obrovským zadostiučiněním pro nás všechny, kdo tento 
projekt tvoří. 
Velké díky patří rodičům a odborníkům, kteří se spolu s námi podílí na 
zdravém psychosomatickém vývoji dětí. Ale velké díky patří i dětem, bez 
kterých by tento projekt nemohl fungovat. 

Před	pěti	lety	jste	také	řekl,	že	cílem	projektu	je	vybudování	
psychosomatické	kliniky…	
Na tomto projektu se pracovalo od počátku zahájení provozu školky a dět-
ského plavání. Spolu s obcí se tento unikátní projekt opravdu podařilo 
vytvořit a zprovoznit. Tento komplexní program péče o rodinu a dítě ne-
má v rámci České republiky obdoby. Na jedné straně odborníci ze všeo-
becné fakultní nemocnice se svým know how,	 na straně druhé osvícená 
obec, která v rámci svých možností tento projekt podporuje. Podařilo se 
a v březnu 2017 jsme se stěhovali do nového objektu s nejmodernějším 
bazénem v ČR, ordinacemi, rehabilitací, sportovní MŠ a dětskou skupinou. 
Objekt je zrekonstruován dle hygienických norem a evropských standardů.

Mohl	byste	přiblížit,	co	si	lze	představit	pod	pojmem	
psychosomatika?	
Psychosomatická medicína je v současné podobě standardním lékařským 
oborem a proudem pohlížejícím na nemocného člověka v jeho úplné celist-
vosti a reprezentuje tradiční proud medicíny. Jedná se o tradiční pohled 
na nemocného pacienta jako celek. Je to pohled, který je v současné době 
díky rozmělnění medicíny na řadu a velké množství jednotlivých podoborů 
se specialisty, návratem k původní medicíně, kterou nezajímal pouze pří-
znak (symptom), ale kterou zajímá člověk z celkového pohledu. Zohledně-
ní psychického stavu pacienta a vlivu jeho sociálního okolí totiž tradičně 
patřilo vždy k základním východiskům lékařského umění. 
Psychosomatická medicína tak nabízí a poskytuje diferenciální diagnos-
tiku, prevenci a kauzální léčbu (Kauzální léčba je zaměřena přímo na 
podstatu a původ onemocnění.  Na rozdíl od léčby symptomatické, která je 
zaměřena pouze na prosté zmírnění příznaků.) funkčních poruch (Poru-
cha, u níž není možné nalézt žádné zřetelné onemocnění a ani není spojena 
s průkaznými odchylkami v laboratorním nálezu. Např. jsou časté u trávicího 
a oběhového systému, kožních onemocnění, či například u bolestí hlavy.) 
a onemocnění a zohledňuje tělesné, psychické i sociální stránky nemoci.
V případě psychosomatické medicíny se tak nejedná o alternativní formu 
léčby nemoci, ale naopak se předpokládá spolupráce všech somatických 
oborů medicíny. Spolupráce psychoterapie, psychologie i psychiatrie je 
klíčová nejen pro léčbu výše uvedených funkčních poruch, ale i pro léčbu 
chronických a tzv. medicínsky nevysvětlitelných chorob (MUS). Odhaduje 
se, že se takových pacientů vyskytuje v standardních ordinacích praktic-
kých lékařů 20 – 40%.

Jak	pracuje	psychosomatická	klinika?	
Hlavním pracovním nástrojem psychosomatické medicíny je týmová spo-
lupráce, při které dochází nad společným pacientem k integraci postupů, 
přístupů a různých hledisek a odborností. Základem je tedy klíčová těsná 
spolupráce somatických lékařů fyzioterapeutů, psychologů s psychotera-
peuty a dalšími odborníky.

Jak	plánuje	pracovat	Centrum	psychosomatické	medicíny	rehabilitace	
a	komplexního	přístupu	k	pacientovi	a	rodině	Praha	17	-	Řepy?	
Konceptem našeho Centra je vytvoření komplexu psychosomaticky za-
měřených ambulancí jednotlivých specialistů (rehabilitační lékařství, 
dermatologie, pediatrie, neurologie, gastroenterologie, psychologie 
a psychoterapie, fyzioterapie a další) a psychiatrů se zaměřením na psy-
chosomatickou problematiku v kombinaci s komplexní rehabilitační péčí.
Jedním z těžišť péče v centru je několik ambulancí, v kterých budou praco-
vat psychosomaticky zaměření specialisté v jednotlivých oborech, přičemž 
se počítá s jejich vzájemnou kooperací, stejně jako spoluprací s psychiatry 
a psychoterapeuty.
Cílem je vytvoření a realizace komplexní psychosomatické péče pro celou 
rodinu, protože psychosomatická onemocnění mohou mít své kořeny již 
v dětství. Školka s doplňkovou rehabilitací a medicínským zázemím za-
jišťuje péči také dětem s onemocněními, která patří do psychomatiky, 
a prevenci civilizačních chorob. Péče bude věnována například dětem 
alergickým nebo trpícím kožními či dechovými onemocněními. V případě 
potřeby a zájmu lze uskutečnit speciální stacionární programy pro děti se 
specifickými potížemi, například s obezitou nebo pro děti s astmatem. 

Centrum psychosomatické medicíny s mateřskou školou, 
plaváním a dětskou skupinou
Již v minulých číslech našeho zpravodaje jsme vás informovali o Psychosomatickém centru, které v naší městské části zahajuje 
svou činnost. Květnové číslo Řepské 17 vám přináší rozhovor s provozovatelem Mgr. Martinem Vlčkem, který vám celou škálu 
činnosti podrobně představí. 

Foto: Archiv M. Vlčka



CO VÁS ZAJÍMÁ

17

Zastupitelstvo schválilo v únoru tohoto roku na svém 16. zasedání proná-
jem Psychosomatického centra pro rodinu a dítě, které během posledních 
dvou let vybudovala naše městská část nákladem přesahujícím 21 milió-
nů Kč v bývalém objektu školy v ulici Žalanského. Nájemcem se stala spo-
lečnost Augmentum, s.r.o., která v roce 2014 vykázala ztrátu 588 000 Kč 
a kumulovanou ztrátu od založení v roce 2011 ve výši 2 195 000 Kč. 
Prohospodařila tak více jak desetinásobně svůj základní kapitál ve výši 
200 000 Kč. Za rok 2015 již zmíněná společnost nezveřejnila svoje výsled-
ky hospodaření.
Desetiletý nájem v měsíční výši 82 000 Kč respektive 174 000 Kč stěží uhra-
dí městské části její investici a tak městská část v podstatě nikdy nezíská 
úhradu za amortizaci a užívání vlastní budovy a více jak 2 000 m2 pozemků, 
které jsou také součástí nájmu. Nájemné nebylo určeno na základě nejvyš-
ší nabídky, ale dle znaleckého posudku. Znalecký posudek nebyl zastupi-
telstvu předložen. Nájemce nemusel o cenu a podmínky nájmu soutěžit, 
neboť tato investice je za podivných okolností pro něj připravována od 
počátečního záměru datovaného v roce 2014.
Nájemce nemusí vybavovat najaté prostory potřebným zařízením, neboť mu 
je naše městská část zakoupila a následně bezúplatně po dobu nájmu zapůj-
čila. Zastupitelstvo o hodnotě zapůjčeného majetku nebylo informováno. 
Orientačně lze cenu odvodit od pojistného limitu na škodu způsobenou na 
majetku vypůjčitele ve výši 2 mil. Kč, na který odkazuje smlouva o výpůjčce. 
Nájemce se také nemusí trápit tím, jak překlenout přechodnou dobu rozjezdu 
podnikání, neboť mu bylo na první rok sníženo nájemné na polovinu s tím, 
že po prvním roce bude hradit zvýšené nájemné, které by mělo kompenzovat 
slevu v prvním roce nájmu. Městská část tak poskytuje nájemci skrytě téměř 
bezúročný úvěr ve výši 1 080 000 Kč splatný v následujících devíti letech.
Podivné okolnosti provází tuto investici městské části od jejího počátku. 
Před třemi roky 16. 6. 2014 předložila starostka Bc. Jitka Synková na ko-
nání rady č. 104 návrh vypsání výzvy na zpracování projektové dokumen-
tace pro Psychosomatické centrum pro rodinu a dítě Augmentum. Záměr 
odůvodnila potřebou doplnění služeb pro obyvatele Řep. Slovo Augmen-
tum v názvu výzvy bylo na radě vysvětleno, že se jedná formu poskytování 

psychosomatických služeb, jako např. u škol jsou odlišné Waldorfské školy. 
Spolu s ostatními radními jsem rozšíření služeb podpořil. Jaké bylo mo-
je překvapení, když byli radní několik dní poté informováni, že v návrhu 
a usnesení je chyba, neboť slovo Augmentum není druh psychosomatic-
kého centra, ale název firmy, která se uchází o poskytování psychosoma-
tických služeb v Řepích. Na základě dodatečného souhlasu radních byly 
patřičné dokumenty opraveny, jako údajná chyba ve psaní.
Následně rada č. 107 dne 6. 8. 2014 vybrala nejvhodnějšího dodavatele 
projektové dokumentace pro psychosomatické centrum, kterým se stal 
Ing. arch. Miroslav Vajtr. Následně předložil tehdejší zástupce starostky 
RSDr. Tomáš Finger 27. 8. 2014 na radě č. 108 záměr na pronájem budovy 
Žalanského za účelem provozování psychosomatického centra. Zveřejnění 
záměru formou oznámení na úřední desce pouze vyzývalo k zaslání připo-
mínek k uvedenému záměru pronájmu. Ze záměru pronájmu předložené-
ho radě a zveřejněnému na úřední desce nijak nevyplývalo, že prostory 
budou pro nájemce nově zrekonstruovány, přestavěny a vybaveny na klíč 
a nájemné nebude předmětem veřejné soutěže a že je možné již podávat 
nabídky na nájem objektu psychosomatického centra.
Bez dalšího vyhlášení veřejné soutěže, ve které by se specifikovaly pod-
mínky pronájmu a kritéria pro podávání nabídek zájemců, předložil zá-
stupce starostky RSDr. Tomáš Finger na radě č. 111 konané dne 29. 9. 2014 
návrh na uzavření nájemní smlouvy se společností Augmentum s.r.o. na 
dobu trvání 10 let. Na jednání rady byl návrh nájemní smlouvy nakonec 
změněn na smlouvu o smlouvě budoucí, která byla se společností Augmen-
tum s.r.o. uzavřena 8. 10. 2014, dva dny před konáním komunálních voleb.
Byť se tento příběh pronájmu začal odvíjet ještě v době, kdy jsem byl sou-
částí tehdejší koalice, nepodpořil jsem žádné výdaje spojené s přípravou 
pronájmu a zdržel se hlasování, kdy se 10 dní před volbami naše městská 
část zavázala za netransparentních podmínek pronajmout zrekonstruova-
né prostory společnosti Augmentum s.r.o. Myslím si, že by se výše popsa-
ným způsobem nemělo nakládat s veřejnými financemi.

Mgr. Bořek Černovský, 
zastupitel

Bizarní příběh jednoho pronájmu

Foto: Archiv M. Vlčka

Rehabilitační část centra (fyzioterapie, pohybové aktivity, využití rehabi-
litačního bazénu) by měla zajistit prevenci a léčbu například pohybových 
komplikací, bolestivých stavů páteře a pohybového aparátu. Současně 
by rehabilitace měla být zaměřena na další funkční poruchy vycházející 
z komplexního psychosomatického pohledu na pacienta. Výhodou je inte-
grace bazénu do komplexu rehabilitační péče v rámci centra. Nerezový ba-
zén má bezbariérový vstup a je vybaven zařízením pro imobilní osoby a po-
skytuje mimořádné podmínky pro rehabilitační cvičení a rekonvalescenci 
po úrazech a operacích. Tkáně, svaly, vazy mají ve vodě šanci se uvolnit 
a snadněji regenerovat, tím zlepší svoji pohyblivost.  Rekonvalescence do-
spělých i dětí se často tím značně urychlí.
Jedná se tedy o projekt komplexní péče o nemocné i zdravé osoby zajiš-
ťující jak prevenci, tak vlastní léčbu a následnou rehabilitaci nemocných 
z pohledu psychosomatického kontextu, tak jak byl tento kontext v úvodu 
osvětlen.

Vidím,	že	Vaše	plány	se	neustále	vyvíjejí.	Mohl	byste	na	závěr	
zrekapitulovat,	co	všechno	Centrum	psychosomatické	medicíny	
nabídne	občanům	Prahy	17?
1. Ordinace psychosomatické medicíny
2. Rehabilitace a rehabilitační plavání
3. Dětská skupina – děti od 2 let 
4. Integrovaná sportovní mateřská škola
5. Plavání kojenců, batolat a předškoláků

6. Plavání a rehabilitační plavání dětí se zdravotním postižením
7. Kurzy relaxačních technik
8. Těhotenské cvičení a plavání 
9. Dětské kroužky

10. Nám ještě neznámé aktivity
Na závěr bych chtěl poděkovat Radě a zastupitelům Prahy 17, že se spolu-
podíleli na vzniku tohoto ojedinělého projektu.

Děkuji za rozhovor.
Radka Sálusová



CO VÁS ZAJÍMÁ

18

MAP je Místní akční plán vzdělávání, který bude	prioritně zaměřen na roz-
voj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje 
oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového 
a neformálního vzdělávání.
Jde o zpracování opatření a naplánování konkrétních aktivit, které budou 
následně podkladem pro upřesnění krajských akčních plánů. Zaměřuje 
se na rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, rozvoj kompetencí dětí 
a žáků v polytechnickém vzdělávání a kariérové poradenství v základních 
školách. 

Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách 
tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů 
ve vzdělávání. To znamená společné informování, vzdělávání a plánová-
ní partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. 
Hlavní důraz je kladen na podporu dětí a žáků ohrožených školním ne-
úspěchem.

Zpracovávání se týká celé správní oblasti MČ Prahy 17, tedy i Zličína. Po-
dílet by se měli mateřské a základní školy, zástupci rodičovské veřejnosti, 
školských rad, odborných vzdělávacích institucí, zájmového vzdělávání, 
uměleckých škol a kulturního centra.

Chceme	v	našich	školách	rozvíjet	motivující	kulturu	zaměřenou	na	ma-
ximální	úspěch	pro	každého	žáka	a	každého	učitele	a	na	trvalý	pedago-
gický	rozvoj	celé	školy.

Více informací najdete na webových stránkách, oblast Školství, Místní akč-
ní plán rozvoje vzdělávání pro Prahu 17.

Mgr. Naděžda Zemanová,
Odbor školství a kultury

MAP Praha 17
Městská část Prahy 17 předložila žádost o přidělení dotací z prostředků MŠMT na tvorbu Místních akčních plánů rozvoje 
vzdělávání (MAP) v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV).

Vážení spoluobčané, 

předně bych chtěl poděkovat za spolupráci při dotazníkovém průzkumu, který 
proběhl v březnu a dubnu. Bez vašich odpovědí, které jsou velmi různorodé, 
avšak velmi podnětné, by Strategický plán rozvoje naší městské části nemohl 
být dále tvořen. Je jich nečekaně mnoho a nás velmi těší, že máte zájem o bu-
doucí rozvoj Řep. V rámci zjišťování názorů dále proběhly rozhovory s vybraný-
mi zástupci organizací (firem, spolků, apod.) působících na území naší městské 
části.  

V těchto dnech dokončujeme vyhodnocování průzkumů a věřte, že na výsledek 
vašich názorů a potřeb jsme velmi zvědavi. Věříme, že i vy, občané Řep. Předpo-
kládáme, že výsledky a analýzy budou představeny v následujícím čísle Řepské 
17. Následně na prvním veřejném projednávání, jež proběhne v červnu (přesný 
termín bude upřesněn). Zde budou prezentovány nejen výsledky dotazníkového 
průzkumu a rozhovorů, ale v souhrnné podobě bude představeno zpracování 
první části strategického plánu – část ANALYTICKÁ. 

V průběhu dokončování analytické části postupně začneme pracovat na druhé 
části strategického plánu – části návrhové. O tom však v dalším čísle. 
Bližší a vždy aktuální informace k průběhu realizace naleznete na  
www.repy.cz/mc/strategicky-plan-rozvoje-mc-praha-17.  Jiří Masopust, zástupce starostky 

Strategický plán rozvoje  
Městské části Praha 17

STRATEGICKÝ PLÁN 
ROZVOJE  MČ PRAHA 17

Zapojte se do tvorby i vy!

Telefon: 725 044 507
E-mail: plan@praha17.cz

www.repy.cz

P17 strat plan A4.indd   1 22.03.17   20:01
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Čeká nás měsíc lásky, tak si ho pojďme všichni užít. Ať už s námi 
nebo ne, my vás u nás rádi uvidíme. V květnu nás čekají dva skvělé 
prodloužené víkendy, tak myslím, že to bude dobrý měsíc. 
V Mateřském centru Řepík jsme pro vás na květen připravili druhý 
termín kurzu	první	pomoci, kdo ještě má zájem, hlaste se přímo na 
info@fitmami.cz. Kurz se koná 4.	května	od	18	hodin.

11.	 května se k nám můžete přijít poradit s nutriční	 terapeutkou 
Jaroslavou Megovou o svém jídelníčku, poradí vám, jak na různé 
potravinové alergie a jak zavést zdravou stravu do jídelníčku svým 
dětem. Konzultace jsou individuální, je třeba se předem objednat na 
konkrétní termín. Hlásit se můžete na náš e-mail mcrepik@gmail.com.
V dubnu se s našimi dětmi rozloučila Majda – lektorka Školičky pro 
nejmenší. Majda nastoupila po mateřské dovolené opět do práce 
a nám v Řepíku bude moc chybět. Tímto bych jí chtěla poděkovat za 
práci, kterou pro Řepík – ale hlavně pro děti – dělala, a budeme se 
těšit, že se za námi někdy přijde podívat.
S tím souvisí i naše výzva	maminkám – pokud byste měla zájem po-
máhat v Řepíku se Školičkou pro děti od dvou let, kam chodí děti už 
bez maminek, ozvěte se nám na náš e-mail. Pomoc stále hledáme. 
Stejně tak budeme hledat maminky, které by od září v Řepíku pomá-
haly s Hrátkami pro nejmenší děti, cca kolem půl roku. Tak jestli ta-
kové doma máte a hledáte možnost, jak být mezi lidmi, u nás budete 
určitě vítána. Napište nám! 

Za MC Řepík
Zuzka Brázdová

Květen lásky čas

Vedle Prahy svá města uklízela také Břeclav, České Budějovice, Český Tě-
šín, Dobruška, Havířov, Hodonín, Cheb, Chodov, Jihlava, Karlovy Vary, 
Karviná, Kladno, Kroměříž, Liberec, Mladá Boleslav, Nejdek, Nové Město 
nad Metují, Opava, Ostrava, Ostrov, Pardubice, Plzeň, Přelouč, Rakovník, 
Sokolov, Tábor, Teplice, Trutnov, Ústí nad Labem, Veselí nad Moravou, 
Zlín. 
Přestože se strážníci napříč republikou této činnosti věnují pravidelně 
v rámci běžného výkonu služby, jsou tato cílená preventivní opatření velmi 
důležitá, například i pro spolupráci se státními policisty, kdy jim strážníci 
předávají informace o výskytu narkomanů. Tato zjištění jsou jedním z uži-
tečných vodítek při potírání drogové kriminality. 
V hlavním městě bylo v jarní akci Jehla nalezeno celkem 155 použitých 
jehel a injekčních stříkaček z téměř čtyř set zkontrolovaných míst. V po-
rovnání s poslední akcí Jehla, která proběhla na podzim loňského roku, 
je to o 92 kusů méně. Důvodem tohoto pozitivního trendu je zejména 
pravidelná činnost strážníků v jednotlivých pražských obvodech a dobrá 
spolupráce Prahy s neziskovými organizacemi, které se této problemati-
ce věnují. Bezesporu je pozitivní zpráva, že především dětská hřiště jsou 

z pohledu kontaminovaného materiálu bezpečná. Velkou zásluhu na tom 
mají jednotlivé městské části, která hřiště spravují.
Pražští strážníci poprvé při této akci použili nové sběrné sady pro konta-
minovaný odpad. Obsahem plastového kufříku jsou: 4ks sběrných boxů, 
jednorázové latexové rukavice, plastová pinzeta, dezinfekční prostředek, 
hrabičky a plastový pytel. Výhodou sběrné sady je bezesporu to, že v ní 
mají strážníci vše potřebné pohromadě a zároveň jsou chráněni ochranný-
mi pracovními prostředky. Kufříky jsou vybavena vozidla zajišťující linku 
tísňového volání 156.

Jiřina Ernestová,
Městská policie hlavního města Prahy

Strážníci se snažili vyčistit města od nebezpečného 
infekčního materiálu
Strážníci z 32 měst spojili své síly a pokusili se vyčistit svá města od infekčního materiálu a tím předejít možnému nebezpečí, 
kterému jsou vystaveny hlavně děti, ale také domácí zvířata. Zároveň se snažili rozšířit povědomí o správném chování 
při nálezu injekční stříkačky. Do preventivní akce se zapojilo přes 420 strážníků, včetně asistentů prevence kriminality. 
Celkem našli 615 kusů nebezpečného infekčního materiálu po narkomanech.

Hudební divadlo La Scuola  

při ZŠ genpor. Fr. Peřiny  

vás srdečně zve na

5. 
Večer přímo 
muzikálový

15. 5. 2017

pořádaný u příležitosti  
Dne matek

Sokolovna Řepy od 19 hod.

Vstupné 150 Kč.

Vstupenky v předprodeji 
v knihovně KC Průhon.

Můžete se těšit na skladby z nejznámějších muzikálů,  
např. Bídníci, Fantom opery, Josef a jeho pestrobarevný  

plášť, Jesus Christ Superstar, Mary Poppins, aj.
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ZŠ genpor. Františka Peřiny

Děti online
Během druhého březnového týdne naši žáci opět navštívili několik projek-
cí dokumentárních filmů v rámci festivalu „Jeden svět“. Třída 9. C viděla 
dokument Děti online, který představil portréty tří dětí a tři druhy „pro-
blémů“, které přináší virtuální svět. 
Nejdříve jsme se „seznámili“ se Zachym, který natáčí a stříhá videa o sobě 
a o svém životě a vyjadřuje se v nich k různým tématům. Jeho YouTube 
kanál sleduje přes sto dvacet tisíc odběratelů, přestože je mu teprve dva-
náct. Jenže této činnosti věnuje mnoho hodin týdně a navíc se musí vypo-
řádat s tím, že anonymita internetu mnoha lidem dodává odvahu i k ne-
návistným komentářům. Další příběh nám představil Oskara, který zase 
tráví prakticky celý den hraním počítačových her. Maminka ho poslala na 
počítačový tábor, kde měl Oskar najednou problém zvládnout krátký výlet.
Poslední byl příběhem dívky Nikoly (dnes studentka VŠ), která se se zase 
dodnes snaží vypořádat s tím, jak ji vydíral kluk z internetu. Velmi silně na 
nás zapůsobilo, proč posílala fotografie (i když „nemusela“), jak se cítila 
sama a bezmocná. Nakonec jí pomohlo, když sebrala odvahu a svěřila se 
kamarádce a rodičům, kteří vše nahlásili na policii. Nikola pomohla zasta-
vit člověka, který takto pronásledoval více dívek.
A co na to říkali naši studenti?
➾ „...zaujalo mě, že život internetové celebrity není jenom super.“ (Va-
šek, 15)
➾ „…dozvěděl jsem se, že existují stránky, na které člověk napíše, že má 
problém přes sociální sítě a oni mu pomůžou to vyřešit.“ (Dominik, 15)
➾ „…rozhodně bych se neměla bát říct věci rodičům a hlavně bych jim 
měla vždycky říkat, kam jdu.“ (Kačka, 14)

➾ „Překvapilo mě, že při tom kybergroomingu dokážou lidi tak dlouho vy-
držet předstírat, že jsou hodní.“ (Kristýna, 15)
➾ „…neříkat neznámému člověku o svých problémech, protože by je mohl 
zneužít.“ (Marťa, 14)
➾ „…na všech (dětech z PC tábora) bylo vidět, že jsou takoví nekomunika-
tivní… a dává jim zabrat vyjít prudší kopeček.“ (Klára, 15) 
➾ „…já osobně bych nevydržela u nějaké hry sedět 4–5hodin denně.“ 
(Adéla, 15)
➾ „…rozhodně si změním hesla tak, aby obsahovala nějaká čísla a znaky, 
když se to dá prolomit za 10 sekund. A taky si budu mít různá hesla k FB 
a k mailům.“ (David, 15)

Třída 9. C, ZŠ genpor. F. Peřiny

Exkurze u hasičů
V průběhu měsíce března a dubna třídy prvního 
stupně ze ZŠ genpor. Fr. Peřiny navštívily řepskou 
hasičskou zbrojnici. V průběhu prohlídky se žáci nej-
prve seznámili s činností sboru dobrovolných hasičů 
a pak měli možnost si sami vyzkoušet hasičské oble-
čení a výstroj. V závěru exkurze navštívili garáž pro 
zásahová vozidla. Zblízka viděli hasičskou techniku  
a vybavení, historický hasičský vůz, motorový člun 
a na cestu zpět nás vyprovodily hasičské sirény. 

Mgr. Lenka Klufová

Noc s Andersenem
V pátek večer 31. března bylo v ZŠ genpor. Františka Peřiny pořádně živo. 
Na 125 dětí se v budovách Socháňova i Laudova účastnilo každoroční „Noci 
s Andersenem“. Co všechno se tu dělo? Někde si sami žáci připravili chut-
nou pizzu k večeři, někde se malovaly obrázky a luštily kvízy. Poslouchali 
jsme a četli pohádku „Císařovy nové šaty“. Protože letos se do pohádkové 
noci zapojil i časopis Čtyřlístek, dostalo každé dítě i speciální číslo „Noc 
v knihovně“. Četba všechny moc zaujala. Pak ještě někde proběhla noční 
bojovka a šlo se spát. Ráno snídaně, balení spacáků a v 8 hodin odchod 
domů. Všem se „Noc s Andersenem“ líbila. Mgr. Jaroslav Mevald

Foto: Archiv školy

Foto: Archiv školy

Foto: Archiv školy
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ZŠ Jana Wericha

Jarní florbalový turnaj
První aprílovou sobotu se Základní škola Jana Wericha zúčastnila jarního 
florbalového turnaje pod vedením učitele Mgr. Lukáše Němce, který při-
pravoval své svěřence florbalového kroužku od loňského září.
Nutno podotknout, že florbaloví nadšenci se scházejí ve školní tělocvičně 
každý čtvrtek a že je o tento druh sportu velký zájem. V loňském roce na 
podzim se hráči z tohoto kroužku zúčastnili turnaje poprvé. Na celkové 
hře však čerstvé oťukávání hráčů bylo patrné. Od té doby ale všichni spolu 
s panem učitelem udělali velký kus práce a na jarním turnaji to bylo znát. 
Škola Jana Wericha dokázala obsadit všechny tři skupiny vypisované pro 
turnaj:

MINI kategorie (1. – 2. třídy)
1. kategorie (3. – 4. třídy)
2. kategorie (5. – 7. třídy)

Do florbalových kroužků chodí celkem 34 dětí. V kategorii MINI si vedli 
mladí florbalisté nejlépe. Vůbec si však při své skromnosti nemysleli, že by 
mohli dosáhnout na zlato.
Organizační talent a trenérské schopnosti pana učitele dlouho nezahále-
ly a přinesly své vavříny úspěchu, když hráči této kategorie získali zlaté 
medaile. Neméně přispělo k bojovné náladě i moderní prostředí Arény 
AC Sparty – Praha Libeň. Však ještě jedno vítězství čekalo na soutěžní tým 

MINI a pana trenéra. Byl jim brankář Tadeáš Chloupek (2. C), který se stal 
už podruhé nejlepším brankářem v zápasech kategorie MINI. Ano, opravdu 
ZŠ Jana Wericha má nejlepší florbalisty kategorie MINI a není to Apríl. 
V 1. kategorii žáci z celkových 20 družstev byli v 10. pořadí. 
V 2. kategorii žáci z celkových 7 družstev byli v 5. pořadí.
Zasloužené díky patří rodičům dětí, kteří vedou své ratolesti ke sportu, ve-
dení školy za poskytnutí nezbytného sportovního vybavení a v neposlední 
řadě panu trenérovi za jeho lekce florbalu a vedení nových nadějí.

Lukáš Němec

Dne 23. 3. 2017 proběhl v ZŠ Jana Wericha Den otevřených dveří ve školní 
družině. Činnost školní družiny hraje také důležitou roli při výběru školy. 
Rodiče s dětmi měli možnost seznámit se s prostory družiny, zapojit se do 
programu zájmových činností, zhlédnout taneční vystoupení našich dětí 
a informovat se o provozu školní družiny. 
Děkujeme všem rodičům za hojnou účast. 

Alena Pohlová, vedoucí vychovatelka ŠD

Den otevřených dveří 
ve školní družině

Noc s Andersenem
31. března 2017 jsme oslavovali Noc s Andersenem v ZŠ Jana Wericha. Byla 
to zábava. Sešly se třídy 1. D, 2. A, 2. C a 4. B. V další části školy slavily 
ještě 3. A a 3. C. 
Hráli jsme hry, řešili jsme kvíz, přivítali jsme hosty. Děkujeme rodičům za 
výbornou hostinu. Příště přijdeme zase! třída 2. A

Gymnastický trojboj 
rozhýbal ZŠ J. Wericha
V ZŠ Jana Wericha se v pátek 7. dubna 2017 uskutečnila soutěž v gymnas-
tickém trojboji. Tento rok se soutěžilo ve dvou výkonnostních kategoriích 
a na rozdíl od předchozích ročníků bez ohledu na věk gymnastek. 

Soutěžilo se v disciplínách na hrazdě, v přeskoku a prostných. Soutěž 
uspořádal kroužek sportovní gymnastiky pod vedením paní učitelky Ja-
ny Škvorové. Všechny soutěžící předvedly krásné výkony a jejich úroveň 
ukázala, že pro další roky se šikovnost soutěžících určitě bude zvyšovat. 
V jednotlivých kategoriích se na prvních místech umístily Linda Žánová 
a Kačka Záhorová, na druhých místech Nikola Vavrušková a Kačka Buda-
řová a na třetích místech Zorka Lorová a Ela  Vápeníková. Děkujeme paní 
učitelce, že se nám tak věnuje a že se tato soutěž díky ní pořádá pravidelně 
každý rok. 

Linda Žánová, 3. B

Foto: Archiv školy

Foto: Archiv školy
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Ve středu 22. března se třída 5. D ZŠ genpor. Fr. Peřiny měla možnost 
zúčastnit besedy s hendikepovanými pracovníky VZP ČR.
Všeobecná zdravotní pojišťovna v rámci dlouhodobé péče o zdraví dě-
tí realizuje projekt zaměřený na prevenci dětské úrazovosti. Dva pra-
covníci upoutaní na invalidní vozík nám z vlastní zkušenosti přiblížili, 
jaké je to žít s trvalými následky po úrazu. Neuvěřitelným způsobem 
jsme byli motivováni k zodpovědné péči o vlastní zdraví. Byla nám 
přiblížena rizikovost určitých životních situací i zároveň preventivní 
opatření, kterými lze rizika omezit na minimum. 
Věříme, že nebude přibývat dětí, jež z důvodu úrazu musí žít 
s celoživotním postižením.

Třídní učitelka a žáci 5. D

Znalostní soutěže 
ve „Werišce“
Již počtvrté se 172 žáků 4. – 9. ročníku ZŠ J. Wericha zapojilo do me-
zinárodní matematické soutěže Pangea. Jen v ČR změřili své znalosti 
se 41 191 žáky, z toho za Prahu 6 soutěžilo 1 434 žáků. Pěkných vý-
sledků dosáhli žáci Barbora Volfová (6. B) a David Mikolášek (5. B), 
kteří úkoly vyřešili na 75%. 
Žáci 5. B se zapojili ještě do dalších dvou matematických soutěží, a to 
do Pythagoriady, kdy do obvodního kola postoupilo 6 žáků. Byli to: 
Adam Hlavín, Klára Semorádová, Roman Černý, Karolína Černá, Jitka 
Smékalová a Barbora Kabelová. A dále do soutěže Šikula, kde nejlépe 
uspěla Klára Semorádová. 
Žáci školy soutěžili nejen v matematice, ale také v soutěži Čtení mě 
baví. Tříčlenné družstvo z 3. B ve složení Zuzana Hlavínová, Julie Ho-
lá a Anežka Knottová se umístilo na krásném 2. místě. A družstvo 5. B 
(Jitka Smékalová, Barbora Kabelová, Klára Semorádová) obsadilo 
6. místo. Této soutěže se škola zúčastnila poprvé. 
Všem soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci 
školy.

Mgr. Jiřina Mariničová

Březen byl bohatý na koncerty a přinesl také do ZUŠ Blatiny další 
vítězství v soutěžích ve hře na smyčcové nástroje, které pořádá 
MŠMT ČR. Mladí a nadějní houslisté Antonín Ševčík, Klára Hansen 
a Markéta Štochlová ze třídy BcA. Pavla Herajna se v krajském kole 
soutěže ve své kategorii umístili na krásném 3. místě. 

Student MgA. Dany Vlachové Gerardo Paitán se umístil na 2. místě 
a Tomáš Noskievič obsadil 1. místo, které jej posunulo do ústředního 
kola národní soutěže, kde budou soutěžit již jen zástupci a ti nejlepší 
ze všech krajů České republiky. Tomáš rovněž získal zvláštní cenu po-
roty za interpretaci skladby A. Piazzolly „Historie tanga“.

O právem získaném ocenění našich houslistů se měli možnost pře-
svědčit i návštěvníci koncertu učitelů a žáků, kde mimo jiné zazněly 
i všechny soutěžní skladby.

Těší nás, že žáci tak malé školy, jakou je ZUŠ Blatiny, dokáží repre-
zentovat ve „velké“, prestižní soutěži nejen naší městskou část, ale 
také celou Prahu. 

MgA. Dana Tauerová, zástupce ředitele ZUŠ Blatiny 

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

BŘEZNOVÉ	
ÚSPĚCHY	V	ZUŠ

Talentové	zkoušky	do	ZUŠ	Blatiny
Květen je šancí pro všechny zájemce o základní umělecké vzdělává-
ní, kteří prokáží svůj talent při talentových průzkumech, které jsou 
každým rokem součástí výchovných koncertů pro mateřské školy. 
V letošním roce jsou výchovné koncerty plánované v týdnu od 15. do 
19. května. Pro ty, kteří se talentového průzkumu nezúčastní, je sta-
noven termín 31. května 2017 od 15 do 18 hodin. Těšíme se na Vás 
a Vaše děti.

Více informací zde: http://www.zusblatiny.cz/prijimaci-zkousky/

Vedení ZUŠ Blatiny

Pozvánka	na	květnové	koncerty	a	představení
	 2.	5.	2017	v	18	hodin	 -  KONCERT KYTAROVÉ TŘÍDY  

MgA. Davida Holého

	 9.	5.	2017	v	18	hodin	 -  KONCERT TŘÍDY  
PaedDr. Otakara Martinovského  
(zobcová flétna, klarinet, saxofon)

14.	5.	2017	v	19	hodin	 -  TANEČNÍ PŘEDSTAVENÍ „KRYSAŘ“  
Divadlo Na Prádle, Besední 3,  
Praha 1 – Malá Strana

16.	5.	2017	v	18	hodin	 -  KONCERT KYTAROVÉ TŘÍDY Petra Kubáče, DiS.
23.	5.	2017	v	18	hodin	 -  ABSOLVENTSKÝ KONCERT ŽÁKŮ HUDEBNÍHO 

OBORU
30.	5.	2017	v	18	hodin	 -  ZÁVĚREČNÝ KONCERT HUDEBNÍHO OBORU

Koncerty probíhají v koncertním sále ZUŠ.

Z U Š  B L A T I N Y
P R A H A  -  Ř E P Y
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ZUŠ	BLATINY	
INFORMUJE

Vzpoura úrazům
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Dne 12. dubna se uskutečnila Valná hromada Tělovýchovné jednoty 
Sokol Řepy, z.s. (dále jen „TJ“)., která zrekapitulovala a vyhodnotila 
činnost TJ v roce 2016.
K základním bodům programu patřily i zprávy o činnosti celé TJ a oddílu 
fotbalu a volejbalu a odboru SPV. Zde jsou základní informace ze zprávy 
o činnosti TJ:
Činnost výkonného výboru i všech členů TJ se odvíjela od úkolů sta-
novených v Usnesení ze Sdružení delegátů z předcházejícího roku a ze 
zvolené strategie činnosti, která je pro TJ již léta neměnná a směřuje 
k zajištění co nejširší sportovní nabídky na všech výkonnostních úrov-
ních a všech věkových kategorií v Řepích.

Usnesení z minulého roku uložilo výkonnému výboru TJ tyto úkoly:
a)  Zajistit oficiální registraci nových Stanov TJ Sokol Řepy a veškerou 

administrativu s tím související. 
Tento úkol jsme splnili a u městského soudu v Praze jsme podali návrh 
na zápis spolku, včetně nových stanov a statutárního orgánu. Žádost 
jsme podali dne 18. září 2016. Ke dni 28. října 2016 byl spolek zapsán 
ve spolkovém rejstříku. 
Vést vyrovnané účetnictví TJ a jednotlivých oddílů a odboru, s přihléd-
nutím na schválené granty a dotace.
Tento úkol byl do písmenka taky splněn, a to zejména díky Městské 
 části Praha 17 a vyhlášenému grantovému programu, který nám zajistil 
velkou část finančních prostředků na naši činnost. Samozřejmě jsme 
nespoléhali jen na MČ, ale postarali jsme se o příspěvky i z ostatních 
grantových programů. 

b)  Pokračovat ve spolupráci se všemi partnerskými organizacemi 
a institucemi v Řepích.

Tato spolupráce byla nastavena již před několika lety a my každý rok 
na tuto dobrou tradici navazujeme. Spolupracujeme s MČ při pořádání 
mnoha akcí. S KC Průhon jsme v kontaktu z důvodu přístupu k Sokolov-
ně. Pravidelně se účastníme akcí, které pořádají jiné řepské společnosti 
a spolky.

c)  Zajistit pravidelnou propagaci činnosti TJ na internetových 
stránkách a jejich průběžnou aktualizaci.

Nejvíce informací o činnosti jednotlivých oddílů je možné nalézt na 
webových stránkách www.sokolrepy.cz. TJ. Na volejbalovém i fotbalo-
vém hřišti jsme umístili banery s informacemi o podpoře sportu MČ Pra-
ha 17. Pravidelně informujeme o své činnosti na stránkách časopisu 
Řepská 17. 

d)  Informovat oddíly a odbor TJ jednou za čtvrtletí o ekonomické 
situaci TJ.

O ekonomické situaci informuje výkonný výbor své členy pravidelně – ve 
spolupráci s jednotlivými členy výboru. 

e)  Pokračovat ve snahách o rekonstrukci volejbalových kurtů.
V rámci grantového programu MHMP jsme podali žádost o rekonstrukci 
volejbalových kurtů v celkové výši 2 mil. Kč, s přislíbeným dofinanco-
váním MČ Praha 17 ve stanovené výši 20%. Bohužel, v tomto případě, 
dle oficiálního sdělení MHMP, poptávka převýšila možnou nabídku 
a náš projekt byl i přes splnění všech požadavků vyřazen. Takže budeme 
v tomto úsilí pokračovat i v příštím roce.

f)  Pokračovat v postupné rekonstrukci a zvelebování objektu tesko.
Budova tesko je dnes jediným majetkem TJ, takže máme snahu tento 
majetek udržovat, zvelebovat a modernizovat. V loňském roce se nám 
povedla rekonstrukce vestibulu objektu. V letošním roce bychom chtěli 
mimo topnou sezónu vyměnit stávající otopná tělesa.

g)  Kooptovat nového člena výboru TJ za odstoupivšího Pavla Racka
Za bývalého člena výboru MUDr. Pavla Racka, který odstoupil, byla vý-
borem TJ dne 29. srpna 2016 kooptována Mgr. Věra Sedláčková. 

Dále jsme řešili problémy ve spojitosti s běžným provozem celé TJ a za-
jištěním standardního provozu objektu tesko, fotbalového hřiště a an-
tukových kurtů. Jedná se o pravidelnou údržbu jako je hnojení, sekání, 
rekultivace trávy, válcování na hřištích a starost o přilehlý pozemek. 
Řešili jsme problémy s vytápěním a nefunkční kanalizací, došlo k vyma-
lování některých místností, zateplení prádelny a osazení ventilátoru. 
Dále byly řešeny nedostatky v úklidu, problémy s porušením zákazů 
vstupu psů a zákazu kouření a byla uzavřena nová smlouva na likvida-
ci odpadů s firmou AVE. Zpracovali jsme novou poplachovou směrnici 
a provozní řády nejen sportovišť, ale i hromadně užívaných místností. 
Ve spolupráci s Městskou části Praha 17 (dále jen „MČ P17“) jsme řešili 
problémy s uživateli skateboardového hřiště a jejich využíváním toalet 
v objektu tesko, problémy s příjezdovou komunikací a plochou u fot-
balového hřiště a poškození ochranných sítí u fotbalového hřiště. Na 
volejbalových kurtech nám MČP17 instalovala dalších tři pole ochran-
ných sítí a rozšířila zpevněnou plochu tak, aby nedocházelo k poškození 
fasády Sokolovny a hrací plochy.

Financování činnosti TJ bylo zabezpečeno výběrem členských příspěvků 
a využitím několika grantových programů.
Z výše uvedeného vyplývá, že TJ nemusela v loňském roce řešit žádné 
důležité existenční záležitosti. Přesto si troufám říct - za celý výkonný 
výbor, revizní komisi a ostatní členy TJ –že jsme se, jak se říká „nezasta-
vili“ a svou prací jsme zabezpečili činnost celé TJ, která má široké spek-
trum, zejména co se týká různorodosti nabízených sportovních aktivit 
a rozsahu výkonnostní úrovně a věkových kategorií. Tímto bych chtěla 
celému vedení TJ za celoroční, nezištnou práci, kterou vykonávají nad 
rámec své každodenní práce, velice poděkovat.
Dovolte mi také touto cestou poděkovat všem partnerům – zejména MČ 
za jejich podporu – ať už finanční nebo organizační a ujistit je, neslo-
žíme ruce do klína a budeme se dle zásad správného hospodáře starat 
nejen o vlastní majetek, ale i o majetek, který máme od MČ v zápůjčce.
Na závěr popřeju všem jen samé dobré zprávy z činnosti v TJ a v jednot-
livých oddílech, hodně sportovních úspěchů ve všech soutěžích a hodně 
zdraví pro úspěšné zdolávání dalších sportovních cílů.

Celé znění příspěvku a vyhodnocení činnosti oddílu fotbalu, volejbalu 
a odboru SPV je umístěno na webových stránkách TJ www.sokolrepy.cz, 
v sekci „dokumenty“.

Ing. Lenka Malinkovičová, předsedkyně TJ SOKOL Řepy

Zpráva o činnosti TJ Sokol 
Řepy, z. s., za rok 2016
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Atletika Řepy – Dětská Atletická liga Řepy 2017 
Pod záštitou Městské části Praha 17 a starostky Jitky Synkové odstarto-
val sedmý ročník Dětské Atletické Ligy, a to prvním závodem 19. 4. 2017 
v ZŠ Jana Wericha, která s Tomášem Slavatou již řadu let spolupracuje 
a přináší dětem nespočet akcí a letních soustředění. Letošní rok na děti 
čeká losování o hodnotné ceny a také dvě horské kola Author. Závody 
jsou pro děti od předškolního věku až do 16 let.  Prezence vždy probíhá 
v den závodu od 15 hodin do 15.45 a v 16 hodin je odstartován závod pro 
první kategorie. Všechny závody jsou pro děti zdarma. 

10.	5.	2017  Vrhačské odpoledne (hod míčkem, hod medicinbalem)
	 7.	6.	2017  Překážkové odpoledne 
	 6.	9.	2017  Běžecké odpoledne (sprint, vytrvalost)
20.	9.	2017  Vícebojařské odpoledne (sprint, hod, skok do dálky).

Příměstské	soustředění	
Na základě velkého zájmu z předešlého roku jsme se rozhodli v létě 2017 
uspořádat také dva turnusy letního příměstského soustředění pro vaše 
děti, a to v termínech od 24. – 28. 7. a 28. 8. – 1. 9. 2017, v čase od 8.30 
do 16 hod. Obědy a svačiny jsou zajištěny. 
Náplň týdne: turistika, cyklistika, kreativní aktivity, zábavné hry, atle-
tická průprava. Výlety a zábavné aktivity (Jumpark, koupaliště, bowling, 
bmx dráha, lanová dráha…) 

Veškeré další informace můžete sledovat na stránkách  
www.atletikarepy.cz

Tomáš Slavata a Atletika Řepy  

V řepské Sokolovně se sešel rekordní počet šestnácti tří až šestičlenných 
družstev, která zahrnovala 57 hráček a hráčů z šesti klubů seniorského vě-
ku z Prahy 1, 6, 10, 13, 15 a 17. Stupně vítězů obsadila jen družstva z Klubu 
senzačních seniorů Řepy. Všechna družstva na 5. – 16. místě si vylosovala, 
jako šťastně poražená, drobné, ale pěkné ceny. 
Na divokou kartu startovalo vedení naší městské části, tedy družstvo slo-
žené z místostarostů Martina Marka, Jiřího Masopusta a Jaroslava Hájka, 
v čele se starostkou Mgr. Jitkou Synkovou. Naši radní překvapivě vyhráli 
dva zápasy. 
Milým hostem našeho turnaje byl Ing. Miroslav Pešout, sekretář České 

Asociace Pétanque Klubů. Zároveň je letitým trenérem pétanquistů z Pra-
hy 13 – Lukáše. 
Děkuji moc a moc všem členům KSŘ, kteří se podíleli na akci, jak na přípra-
vě, tak i na úklidu. Veliké poděkování patří i rozhodčímu Karlovi Schlosse-
rovi za rychlý a hladký průběh celého turnaje. Poděkování si zaslouží i ten-
tokrát nehrající předsedkyně KSŘ Mária Szitányiová, která svou obětavou 
prací přispěla k úspěchu celé akce.
Děkujeme především našemu každoročnímu sponzorovi místostarostovi 
Martinu Markovi za finanční zajištění velmi zdařilého turnaje.

Josef Procházka

Řepský turnaj v pétanque očima Pepči Procházky
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S příchodem jara a pěkného počasí se postupně probouzí venkovní akti-
vita řepských volejbalistů. Ne že bychom přes zimu nic nedělali – opak je 
pravdou. V tělocvičnách probíhala tvrdá tréninková příprava, tak abychom 
mohli v jarní části ukázat naše volejbalové umění a poprat se o nejvyšší 
místa v jednotlivých soutěžích. Zároveň byly odehrány vyšší mistrovské 
soutěže, které se hrají jen v tělocvičnách a kde měly oddíly volejbalu žen 
a mužů z Řep své zástupce. Družstvo žen, které hraje soutěž Z1 se umístilo 
na sedmém místě a družstvo mužů, hrající přebor Prahy, je průběžně na 
osmém místě. Obě družstva hrají pod hlavičkou SK Španielka Řepy a v tělo-
cvičnách ZŠ J. Wericha odehrávají svá mistrovská utkání. Zejména družstvo 
mužů se ale těší na výstavbu nové haly, protože rozměry školní tělocvičny 
jsou pro mužský volejbal nedostačující a nedají vyniknout volejbalovému 
umění hráčů v takto vysoké soutěži.
V období zimní přípravy pořádal oddíl volejbalu tři volejbalové turnaje:
v prosinci již tradiční smíšený narozeninový 
turnaj, který vyhrálo družstvo „Krakeni“ (účast 
10 družstev),
v lednu ženský turnaj – Memoriál Vlasty Pöschlo-
vé, který vyhrálo družstvo „Ženy C“ (účast 
8 družstev), v březnu smíšený turnaj – Memoriál 
Zdeňka Neužila, který vyhrálo družstvo „ŠaLů“ 
(účast 8 družstev).
Hráči TJ Sokol Řepy jsou také členy několika 
týmů akce Amatérská volejbalová liga, kterou 
pořádá Saša Mráz, a jednotlivé turnaje se ode-
hrávají v hale ČVUT na Podbabě. Jedná se o druž-
stva: Řepy, Orion Řepy a Krakeni. 
Venkovní volejbalová sezóna šesti družstev TJ 
(2 ženské a 4 mužské) byla zahájena 24. dub-
na 2017, kdy v předehrávce odehrálo družstvo 
žen B svůj první venkovní zápas na antukových 

kurtech za sokolovnou. Soupeřkami bylo družstvo žen z Košíř. Plně se se-
zóna rozběhne v týdnu od 2. května 2017 a zápasy jednotlivých týmů se 
budou odehrávat od pondělka do čtvrtka vždy od 18 hod.
Rozpisy všech družstev naleznete na stránkách pražského volejbalové-
ho svazu http://www.cvf.cz/cvs/oddily/?oddil=3106019 nebo na strán-
kách TJ: www.sokolrepy.cz v sekci volejbal. Tam se můžete podívat i na 
fotky z jednotlivých turnajů a ostatních akcí pořádaných oddílem volejba-
lu – jako jsou turistické výlety, cyklovýlety, lyžování ve Francii nebo sou-
středění na Pecce.

Všichni	jste	tedy	zváni	na	antukové	kurty	za	Sokolovou!!	Přijďte	pod-
pořit	řepská	družstva	ve	volejbalových	utkáních!!

Ing. Lenka Malinkovičová,   
kapitánka družstva ženy C

Foto: Archiv SK Španielka Řepy

Zahájení jarní části volejbalové sezóny

Spolupořadatelé: MČ Praha 17, MČ Praha 6 a CSZS Praha 17

Termín: 10. 5. 2017

Místo konání:  hřiště ZŠ Jana Wericha,  
Španielova 1111/19, 163 00 Praha 17

Přihlášky a informace:  Jiří Smělý,  
e-mail: ambopraha@volny.cz; 
mobil: 605 403 042

Vstup volný

Prezence: 13 – 13.30 hod.

Start po jednotlivých kategoriích  od 13.30,  
vyhlášení výsledků 14.40 hod.

Zdravotní zabezpečení: CSZS Praha 17

Startující se účastní na vlastní zdravotní riziko a při prezenci 
podepíší příslušné prohlášení. Účastníci závodí s vlastními holemi, 
pořadatel může zapůjčit jen omezený počet párů holí. 

POZVÁNKA 

na  

14. ROČNÍK NOHEJBALOVÉHO TURNAJE 
neregistrovaných hráčů 

„O POHÁR STAROSTKY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 17“ 

sobota 27. května 2017 
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 povrchem, k dispozici šatny a sprchy.  

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

Soutěží tříčlenné týmy, které mohou být i smíšené 

Registrace týmu: 9.30 - 9.45 
Slavnostní výkop v 10 hodin 

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 

Informace: 603 438 053 

Přebor Prahy 6 
Závody Nordic walking na 800 m

Kategorie:
Ø	 60 – 69 let  ročník 1948 – 1957
Ø	 70 – 79 let  ročník 1938 – 1947
Ø	 80 let  ročník 1937 a starší



72. let od konce II. světové války
V minulých letech jsem se konci II. světové války v Řepské sedmnáctce vě-
noval velmi obsáhle. Přesto je toto téma i po tolika letech natolik žhavé 
a citlivé, že je nutné si ho stále připomínat. Dokonce i v dnešní jaksi nejisté 
době to platí dvojnásob. Myslím, že slovy toho bylo napsáno mnoho, a tak 
čtenářům přiblížím květnové dny roku 1945 spíše obrazovými a písemnými 
dokumenty. 

Zápis z policejní služební knihy z 5. května 1945, která jasně hovoří, že 
se řepské četnictvo krom svého poslání zapojovalo přímo do protifašis-
tického odboje a bojovalo se zbraní v ruce proti německým okupantům. 
Mimo jiného lze tedy vyčíst: „...opatřením zbraní lidem a četnictvu proti 
okupantům bojováno. Strážmistři Provazník i Berucha bojovali po celou dobu 
se zbraní v ruce později i s Vlasovci v přední bojové čáře v Ruzyni, Bílé Hoře 
i v Praze Břevnově.“ Zápis v kronice podepsal vrchní strážmistr Karel Lo-
renc, se strážmistry Josefem Provazníkem a Františkem Beruchou. 
Byť jsem v počátku avizoval, že květnovým dnům roku 1945 se budu věno-
vat spíše obrazově, neodpustím si kratičce se vrátit k podepsanému jménu 
vrchního strážmistra KARLA LORENCE. „Tento zlatý člověk“, jak ho mnozí již 
nežijící rodáci a pamětníci této hrůzostrašné války mnohokrát citovali, byl 
velitelem řepského četnictva. Jak se mnozí pamětníci shodovali, zachránil 
spoustu lidí od koncentračního tábora a před jistou smrtí. Byť sám sebe 
vystavoval obrovskému riziku, dokázal vždy před kontrolou gestapa dát 
lidem v obci avízo a varování. Tedy pokud o ní dopředu věděl. Pokud ne, 
stačil gestapo pozdržet a do ulic poslal poslíčka. V tu chvíli všichni ti, kteří 
na černo chovali drůbež či dokonce prase, rychle své jediné zdroje potravy 
stačili poschovávat, či odnášet do polí. Dokonce i některé historické pra-
meny hovoří o tom, že pomohl mnohým od nuceného pracovního nasazení 
v Německu. Především tím, že různě upravoval a přepisoval dokumenty, 
čímž sám velmi mnoho riskoval. I já sám za své předky, které před gesta-
pem varoval, mu tam někam nahoru vzdávám velký hold.

Další zápis kroniky četnictva z 6. května 1945 dokumentuje, jak stanice 
byla ostřelována německým vojskem, kde právě leželi těžce raněné oso-
by a jak budova byla poškozena. Dále se dočteme, jak 7. 5. v 16.30 hod. 
byla obec bombardována německým letectvem, kde vícero domů bylo 
pobořeno.

Nejsmutnější okamžiky květnových dnů roku 1945 v Řepích, pohřeb bo-
jovníka padlého při obraně ilegální protiněmecké vysílačky na Bílé Hoře. 
Smuteční průvod směřující po ulici Karlovarské k Ruzyňskému hřbitovu.

Následného pohřbu se 
všemi poctami se zúčastnili 
všechny místní řepské 
a ruzyňské spolky, vedle 
sportovců také fotbalisté 
řepského Slavoje a Ruzyně, 
dále Sokolové, hasiči 
a zástupci armády. 

Zápis z kroniky řepské školy 
z nejtěžších květnových dnů 
roku 1945.

Jaroslav Hájek,
zástupce starostky
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Historický prapor z Řep prohlášen kulturní památkou
Ministerstvo kultury České republiky prohlásilo za movitou kulturní památku svatováclavský prapor z roku 1929. 
Ten sestry boromejky zhotovily pro tehdejší místní organizaci Československé strany lidové. Tímto aktem došlo 
k završení mnohaměsíčního úsilí současných členů a pokračovatelů, kteří prapor zachránili před jeho prodejem v aukci. 
Prohlášením za kulturní památku se tak otevřela možnost jeho rekonstrukce a záchrany i pro budoucí generace. 

V minulých dnech došlo k významné události, 
kdy se po vytrvalém mnohaměsíčním úsilí poda-
řilo Místní organizaci KDU-ČSL Praha-Řepy zís-
kat rozhodnutí Ministerstva kultury ČR o prohlá-
šení svatováclavského praporu s příslušenstvím 
movitou kulturní památkou. Soubor zahrnuje 
kromě praporu i 5 kusů stuh se jmény donátorek 
a 5 kusů šerp. 
Soubor byl zhotoven členkami řádu Kongregace 
milosrdných sester svatého Karla Boromejského 
pro původní místní organizaci Československé 
strany lidové v Řepích v roce 1929. V tomto jubi-
lejním roce uplynulo právě tisíc let od smrti sva-
tého Václava. Lidovečtí členové si světce zvolili 
za patrona místní organizace a Řep, neboť chtěli 
tímto počinem připomenout jeho významné vý-
ročí. Proto ústředním motivem praporu bylo vy-
obrazení svatého Václava v oválném medailonu 
a po jeho obvodu nápis: Sv. Václave, nedej zahy-
nouti nám, ni budoucím 929. 1929. 
Na pořízení praporu i příslušenství se podílela 
Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boro-
mejského, řada místních členů ČSL, živnostníků 
a řemeslníků. Svatováclavský prapor byl slav-
nostně vysvěcen 26. května 1929. Využíván byl 
při všech slavnostních příležitostech týkajících 
se místního spolkového a společenského živo-
ta v Řepích (svěcení zvonů, slavnosti, pouti, 
pohřby). V období druhé světové války byl jako 
vzácná lidovecká památka ukrýván členy ČSL po 

půdách ve značně nevyhovujících podmínkách. 
V roce 1949 byl vyzdvižen při příležitosti svěcení 
zvonů pro kostel svatého Martina v Řepích.  
S nástupem KSČ k moci byl soubor opět ukrý-
ván a o jeho existenci věděli jen někteří starší 
členové ČSL. Po „sametové revoluci“ se prapor 

stal dokladem historické kontinuity politického 
a spolkového života v Řepích. Vystaven byl mi-
mo jiné při příležitosti 1000. výročí obce Řepy 
ve škole v Žalanského ulici. Na přechodnou dobu 
byl mimo držení místní organizace KDU-ČSL. Ob-
jeven byl koncem roku 2014 v aukčním katalogu, 
ze kterého byl na žádost řepských lidovců vyňat 
a navrácen do rukou právoplatných majitelů. 
Kulturní památka během let utrpěla různá po-
škození a její obnova bude vyžadovat mnoho fi-
nančních prostředků. Nyní je zpracován restau-
rátorský návrh, který je nutné nechat schválit 
památkáři. Po zrestaurování bude soubor již 
pečlivě chráněn dle zákona a může být zapůjčen 
při příležitostech oslav historických událos-
tí v Řepích. O osudu svatováclavského praporu 
lze najít záznamy v různých pramenech, napří-
klad v historické kronice MO ČSL v Řepích. 

Rádi bychom využili příležitosti a vyzvali občany 
– pamětníky ke spolupráci. Hodily by se nám ja-
kékoliv informace nebo možnost zhotovení kopií 
dokumentů vztahujících se k praporu, například 
fotografie u příležitosti svěcení zvonů pro kos-
tel sv. Martina nebo 1 000. výročí obce Řepy. 
K praporu patří dvoudílná dřevěná žerď, jejíž 
třetí díl (hrot s tulejí) se nezachoval, a po něm 
také pátráme. Informace prosíme na kontakt: 
vybor@kdurepy.cz 

Bc. Ivana Rousková
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PROGRAM
KVĚTEN
2017

Divadlo pro děti:  
Máša a tři medvědi Divadlo pro děti:  

Po stopách krále Karla IV.

Divadlo pro děti:  
O drakovi

Caribbean  
night

Máša žije v domečku u lesa, kam často chodí na procházku. Jednoho dne 
zabloudí a neví kudy dál. Najednou se ocitne na pasece, kde stojí krásná 
chaloupka. Je jí zima a také má hlad, a tak neváhá a vejde dovnitř i bez 
pozvání. To ale ještě neví, kdo tu doopravdy bydlí… Známou českou po-
hádkou vás provedou překrásné dřevěné loutky. Hraje: Sváťovo dividlo. 
Společenský sál KD Bílá Hora. (vstupné 40 Kč)

Zábavné a hlavně poučné představení, které vzniklo při příležitosti osla-
vy 700. výročí narození císaře Karla IV. Součástí interaktivní pohádky je 
také stavba Karlova mostu či Hladové zdi. Vhodné pro děti od 3 do 10 let. 
Hraje: Divadlo pod čepicí. Společenský sál KD Bílá Hora. (vstupné 40 Kč)

Drak se chce ženit, a tak se vydá hledat nevěstu. Nakonec ale zjistí, že 
to vlastně nebyl zas až tak dobrý nápad… Představení je tvořeno čtyřmi 
příběhy, které na sebe částečně navazují. Během hry zazní písnička, která 
se několikrát opakuje. Vhodné pro děti z MŠ a z 1. - 4. tříd ZŠ. Hraje: Diva-
dýlko z pytlíčku. Společenský sál KD Bílá Hora. (vstupné 40 Kč)

Taneční parket rozproudí živá hudba a náladu výborné míchané letní drin-
ky za akční ceny. Těšte se na známé letní hity v podání Roberta Hlavatého 
(kytara, zpěv) a Adély Donátové (klávesy, zpěv). Hudební produkci doplní 
vystoupení mladého tanečního páru v latinsko-americkém rytmu. Za hez-
kého počasí bude možné již od 17 hod posedět také v prostorách ven-
kovní terasy, kde si můžete za podkresu reprodukované přímořské hudby 
pochutnat na opékaných dobrotách z našeho grilu. (vstupné dobrovolné)

NEDĚLE 15:00

NEDĚLE 15:00

NEDĚLE 15:00 SOBOTA 19:00 

14
28

07 27

Kulturní dům Bílá Hora, Ke Kulturnímu domu 14, 163 00 Praha 6 – Řepy, tel. provoz a pronájmy: 777 661 291, provoz@kdbh.cz, 
tel. produkce pořadů: 777 320 390, produkce@kdbh.cz, www.kdbilahora.cz, facebook.com/kdbilahora. Předprodej vstupenek: 
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… aneb příprava na dovolenou 

Léto už je přece za dveřmi!

Hoďte na chvíli každodenní starosti za hlavu a nalaďte se s námi 
na vlnu karibských i středozemních rytmů 80‘ a 90‘ let.
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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

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

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

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

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

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

•  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

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

•  REKONSTRUKCE	BYTOVÝCH	A	NEBYTOVÝCH	PROSTOR	
michaeldrdlicek@gmail.com, www.dmstavby.cz		
	 Tel.:	602	291	737

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

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

•  CENTRUM	VZDĚLÁVÁNÍ	V	ŘEPÍCH	NABÍZÍ	JAZYKOVÉ	
KURZY, přípravku ke zkouškám, kurzy matematiky, 
doučování všech předmětů, překlady a tlumočení. 
Přijďte, těšíme se na vás, zápis stále probíhá.  
www.jazykovykurz.cz, info@jazykovykurz.cz		
	 Tel.:	235	300	455,	608	209	354

•  ŠTUKOVÁNÍ,	MALOVÁNÍ,	KOMPLETACE	NÁBYTKU	
A	DROBNÉ	DOMÁCÍ	PRÁCE.	SEHER	 f.seher@seznam.cz	
 Tel.:	603	305	211

•  	 	 	 	 	 	 !!	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

•  !!!	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

•  ARMYSHOP	–	VYBAVENÍ	A	OBLEČENÍ	DO	PŘÍRODY	–  
zimní bundy, svetry, mikiny, spacáky, batohy, celty, 
nože, obr. spreje. Bílá Hora – Čistovická 15,  
po–pá 13–19 h. www.e-armyshop.cz

•  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	

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

•  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

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

•  DOPRAVA	A	MONTÁŽ	NÁBYTKU	(skříně, ložnice, 
kuchyně, aj.) od všech výrobců (Ikea, Asco, XXXL a ost.).		
	 Tel.:	777	733	566

•  DETOXIKACE	–	OČISTA	ORGANISMU	od parazitů, těžkých 
kovů, plísní, pesticidů a dalších toxických látek ze 
životního prostředí. Poradna v Obchodním centru Řepy, 
informace a objednání na	 tel.:	603	707	016

BYTY, NEMOVITOSTI
•		KOUPÍM	VELKÝ	BYT	V	ŘEPÍCH,	do	6	mil.	Kč.		

 Tel.:	608	110	579

•  PRONAJÍMEJTE	BEZ	RIZIKA!	Pro manažery firem 
s rodinami hledáme pěkné byty v Praze. Garantujeme 
bezproblémový průběh nájmu. BEZ PROVIZE!		
	 Tel.:	605	993	268

•		HLEDÁM	PRONÁJEM	BYTU	V	ŘEPÍCH	do	20	tisíc	Kč.	
	 Tel.:	776	586	858

•  SENIORSKÝ	PÁR	KOUPÍ	BYT	30	–	75	m2,	PRAHA	6	
A	OKOLÍ,	OV, DV, cena do 3,9 mil. Nabídky jen od 
přímých majitelů. Slušné jednání, hotovost. Právní 
servis zajistím.  Tel.:	604	231	509

•  MLADÁ	RODINA	S	DĚTMI	HLEDÁ	BYT	NEBO	DOMEK	
v Praze 6 a okolí, cena dle nabídky. Velikost není 
rozhodující. Preferujeme zeleň, klid a základní 
vybavenost v okolí. Tel.:	724	375	751

•  HLEDÁME	BYT	NA	PRAZE	5,	6	NEBO	DO	30	MINUT	OD	
TÉTO	LOKALITY a to gars. až 2+kk, nejlépe v panelovém 
domě, ale nemusí být. V bytě budeme 2 osoby v páru, 
bez zvířat, nekuřáci. Cena do 13 tisíc – dle velikosti. 
Moc děkuji!  Tel.:	605	845	088

•  POPTÁVÁM	BYT	PRO	RODINU	S	JEDNÍM	DÍTĚTEM, ihned 
možné se stěhovat, ale nespěcháme. Ideálně na 2 roky 
nebo i více. 2+1 – 3+1 do 15 tis. vč. pop. Výhodou lodžie 
nebo balkon. Děkujeme.	 Tel.:	603	789	381

•		HLEDÁM	PRONÁJEM	SKLEPA.	 	Tel.:	723	208	643

•		MLADÝ	PÁR,	STUDUJÍCÍ	VŠ,	HLEDÁ	BYT	2+KK	
OD	7/2017.		 Tel.:	602	932	097

•		VYMĚNÍM	BYT	2KK	ZA	3+1	V	ŘEPÍCH.	
		 Tel.:	773	684	441

ZAMĚSTNÁNÍ
•  MŠ	ZA	OBOROU,	PRAHA	6	-	MALÝ	BŘEVNOV,	přijme 

učitelku.	Nástup	1.	9.	2017.		 Tel.:	773	999	621

•  DO	PRODEJNY	POTRAVIN	V	ŘEPÍCH	PŘIJMU	PRODAVAČKU.	
f1109@obchod.izabka.cz	 Tel.:	777	267	477

•  MŠ	STOCHOVSKÁ,	PRAHA	6,	přijme školnici na částečný 
nebo plný úvazek.		 Tel.:	737	501	723

•  MŠ	BĚLOHORSKÁ,	PRAHA	6	–	MALÝ	BŘEVNOV,	
přijme učitelku. Nástup 1. 9. 2017.  Tel.:	721	604	302

•  BRIGÁDA:	PRO	ŠITÍ,	STŘÍHÁNÍ	A	ŽEHLENÍ	ZÁCLON	
HLEDÁM	ZRUČNÉ	ŽENY (na MD nebo v důchodu). Pracovní 
doba dle domluvy. 3. min. od autobusové zastávky Jiviny 
(142, 168 Ruzyně).  Tel.:	603	541	649

PROGRAM
KVĚTEN
2017

Divadlo pro děti:  
Máša a tři medvědi Divadlo pro děti:  

Po stopách krále Karla IV.

Divadlo pro děti:  
O drakovi

Caribbean  
night

Máša žije v domečku u lesa, kam často chodí na procházku. Jednoho dne 
zabloudí a neví kudy dál. Najednou se ocitne na pasece, kde stojí krásná 
chaloupka. Je jí zima a také má hlad, a tak neváhá a vejde dovnitř i bez po-
zvání. V chaloupce je útulno a moc hezky to tam voní. To ale ještě neví, kdo 
tu doopravdy bydlí… Známou českou pohádkou vás provedou překrásné 
dřevěné loutky. Hraje: Sváťovo dividlo. Společenský sál KD Bílá Hora. (vstup-

Zábavné a hlavně poučné představení, které vzniklo při příležitosti osla-
vy 700. výročí narození císaře Karla IV. Součástí interaktivní pohádky je 
také stavba Karlova mostu či Hladové zdi. Vhodné pro děti od 3 do 10 let. 
Hraje: Divadlo pod čepicí. Společenský sál KD Bílá Hora. (vstupné 40 Kč)

Drak se chce ženit, a tak se vydá hledat nevěstu. Nakonec ale zjistí, že 
to vlastně nebyl zas až tak dobrý nápad… Celou akci proto vzdá, zato 
si ale užije spoustu zábavy. Představení je tvořeno čtyřmi příběhy, kte-
ré na sebe částečně navazují. Během hry zazní písnička s jednoduchou 
melodií, která se několikrát opakuje. Malí diváci si ji tak mohou snadno 

Taneční parket rozproudí živá hudba a náladu výborné míchané letní drin-
ky za akční ceny. Těšte se na známé letní hity v podání Roberta Hlavatého 
(kytara, zpěv) a Adély Donátové (klávesy, zpěv). Hudební produkci doplní 
vystoupení mladého tanečního páru v latinsko-americkém rytmu. Za hez-
kého počasí bude možné již od 17 hod posedět také v prostorách ven-
kovní terasy, kde si můžete za podkresu reprodukované přímořské hudby 
pochutnat na opékaných dobrotách z našeho grilu. (vstupné dobrovolné)

NEDĚLE 15:00

NEDĚLE 15:00

NEDĚLE 15:00 SOBOTA 19:00 

14
28

07 27
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osobně na recepci KC Průhon, online přes GoOut.cz. Vstupenky k dostání také na místě před akcí. Změna programu vyhrazena.
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… aneb příprava na dovolenou 

Léto už je přece za dveřmi!

Hoďte na chvíli každodenní starosti za hlavu a nalaďte se s námi 
na vlnu karibských i středozemních rytmů 80‘ a 90‘ let.
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Nabízíme	k	pronájmu

Výše uvedené prostory nabízíme ve výběrovém řízení, které je zveřejněno na úřední desce ÚMČ Praha 17  
a na webových stránkách www.repy.cz v sekci Úřední deska – Odbor správy obecního majetku.

Informace: Michaela Novozámská, tel.: 234 683 529, kancelář č. 213, 1. patro, budova ÚMČ Žalanského 291, Praha 6 - Řepy,  
e-mail: michaela.novozamska@Praha17.cz 

➟  byt č. 10 o vel.2 + 1/L v 5.podlaží čp. 1076 Nevanova ulice (výb. řízení vyhlášeno do 12. 5. 2017 do 12 hod.).

volné	prostory	svěřené	do	správy	MČ	Praha	17:

Startovací	byt	pro	mladé	rodiny,	svěřený	do	správy	MČ	Praha	17:

➟  Drahoňovského čp. 1192, garážové stání 
č. 54 v suterénu halových garáží o vel. 
14 m2 – min. nájemné 869,32 Kč / m2 / rok 
bez služeb, k nájemnému bude připočítáno 
DPH (výb. řízení vyhlášeno od 19. 4. do 
19. 5. 2017 do 12 hodin).

➟  Vondroušova čp. 1216, prostor sloužící 
k podnikání nepotravinářského 
charakteru o vel. 16 m2, přízemí –  
min. nájemné 1 173,57 Kč / m2 / rok 
bez služeb (výb. řízení vyhlášeno 
od 19. 4. do 19. 5. 2017 do 12 hodin).

➟  Jiránkova čp. 1138, prostor sloužící 
k podnikání nepotravinářského 
charakteru o vel. 69,1 m2, přízemí – 
min. nájemné 1173,57 Kč / m2 / rok  
bez služeb (výb. řízení vyhlášeno  
do 12. 5. 2017 do 12 hodin).
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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 :)

Zveme Vás na
KLUB ANGLICKÉ KONVERZACE

Klub anglické konverzace je otevøen ka�-
dému, kdo si chce zábavnou formou
procvièit své znalosti z Angliètiny � a� u�
jste zaèáteèník èi ostøílený mluvèí, máme
pro Vás mo�nost poklábosit si s rodilými
mluvèími.

Ka�dý ètvrtek 18-19 hod.
Uèebna è. 2, KC Prùhon

www.pochoden-praha.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

• Preventivní vyšetření 
¢ Kardiologické vyšetření
• Čipování, vystavení europasů
¢ Očkování 
• Chirurgie
¢ Stomatologie 
• RTG, sonografie, vyšetření moči
¢ Odběry krve
• Hospitalizace

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

VÝROBA DEK A POLŠTÁŘŮ

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ
DOPRAVA  ZDARMA

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

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ
DOPRAVA  ZDARMA

VŠE PRO VÁŠ BYT

NEVANOVA  1045 (dílna)
1047 (prodejna)

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

Pracovní doba:  Po–Pá  8.00–18.00 hod.
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SUŠÁKY, ŽALUZIE

www.bydlenijerabek.cz
+420 739 034 488

SÍTĚ PROTI HMYZU
ZASKLÍVÁNÍ BALKÓNŮ

 739 821 271

STK ZA VÁSSTK ZA VÁSSTK ZA VÁSSTK ZA VÁS
–  Vše vyřídíme, nečekáte žádné fronty, 

nepřemýšlíte kam a kdy zajet.

–  Stačí zavolat, nebo napsat e-mail a objednat 
se k nám! Vozidlo nám přistavíte, nebo si 
k Vám pro něj přijedeme a po zajištění STK 
Vám vozidlo předáme zpět!

–  Poskytujeme kompletní autoslužby, převody 
vozidel, pojištění, prohlídky VINFOTO, 
ocenění vozidel.

Kde nás najdete? Ul. Za Opravnou, 
Praha 5 – Motol, v rohovém AUTOBAZARU.

www.stkzavas.cz    |    info@stkzavas.cz

ING. JITKA KUČEROVÁ, DAŇOVÝ PORADCE

vedení účetnictví, daňové evidence
příprava daňových přiznání

účetní a daňové poradenství

Šimonova 1108/5, 163 00 Praha 6
kucerova.jitka@centrum.cz   tel.: 724 136 938

Kontakt	pro	inzerci:	michaela.linhartova@praha17.cz,	tel.:	720	524	688

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

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

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)

4
Každý

50% slevou.

po	sobě	jdoucí	
otištěný	inzerát

je	s!
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Inzerát 1/2 A4 - náborový den česky

 SOUTEZE O CENYi

 PRO KLUKY, HOLKY 7-14 LET A RODICEi

 SOBOTA 13. KVETNA OD 10 HODINi

 STADION MARKÉTAi

 U VOJTESKY 11, PRAHA 6i

DETSKÝ DEN

VSTUP VOLNÝ

Ragbyová akademie Olymp Praha, z.s. porádá 

S RAGBY

PRAHA 17 - ŘEPY

WWW.RAGBYOLYMP.CZ

Nové odběrové centrum krevní plazmy 
Plasma place přímo u stanice metra 
Anděl. Získáte fi nanční náhradu ve výši 
až 1 100 korun měsíčně. Svým skutkem 
přispějete k záchraně lidských životů. 
Profesionální tým, příjemné prostředí 
a pestrý bonusový program.

Dárci krevní plazmy oceňují v novém odběrovém 
centru na Andělu především jeho dobrou dostupnost, 
komfortní prostředí a příjemný personál.

DARUJTE krevní plazmu na Andělu

Při darování krevní plazmy v odběrovém centru Plasma 
place můžete potkat i známé osobnosti. Například 
televizní moderátorku Moniku Leovou.„Pokud chcete udělat dobrý skutek, a vyberete si darování krevní plazmy, 

můžete si být jistí, že jste zvolili správně. Lidská plazma je nenahraditelnou 
tekutinou, nutnou k navrácení zdraví a záchraně životů,“ vysvětlila Mgr. Mi-
chaela Kubová, ředitelka Plasma p lace. Darovat plazmu v České republice 
může každá zdravá osoba ve věku 18 – 65 let, s váhou nad 50 kg, a to 
jednou za 14 dní. Zdravotní způsobilost dárce plazmy posuzuje lékař přímo 
v odběrovém centru na základě rozboru zdravotní minulosti dárce a zá-
kladního fyzikálního a laboratorního vyšetření. „Všichni dárci mají kromě 
dobrého pocitu ze svého skutku i velmi dobrý přehled o svém aktuálním 
zdravotním stavu, což je jistě nezanedbatelná přidaná hodnota,“ uvedla 
Michaela Kubová. Samotný odběr trvá zhruba hodinu a dárci si při něm 
mohou například číst, surfovat po internetu nebo jen relaxovat. Na svobod-
ném rozhodnutí každého z dárců je, zda si vezme fi nanční náhradu ve výši 
550 korun za jeden odběr, na kterou má nárok, anebo se jí na místě vzdá 
ve prospěch dobročinného projektu Srdcerváči, s nímž Plasma place spo-
lupracuje a podporuje ho. Bližší informace k odběru i k podobě a fungování 
centra Plasma place najdete na www.plasmaplace.cz.
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