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Vážení čtenáři,

vítejte v dalším měsíci s vaší Řepskou sedmnáctkou. Děti se již nemohou dočkat vysněných prázdnin 
a vy, dospělí čtenáři, jste také už jen krůček od zasloužené letní dovolené plné slunce a odpočinku. 
Stejně jako příroda prochází proměnou, kdy vše okolo nás je plné života a nové síly, tak i naše redak-
ce doznala jistých změn. A tak jako sluneční paprsky vykouzlí úsměv na tváři, tak i Řepská sedmnáct-
ka chce být vaším partnerem do nepohody. Hlavním naším cílem zůstává přinášet poutavé články 
a diskuze o tématech, která vás zajímají, a to vše podbarvené hezkými fotografiemi. 
Pokud máte zájem aktivně se podílet na tváři časopisu, prosím, neváhejte své náměty a postřehy 
zaslat k nám do redakce. Vaše komentáře nám pomohou zdokonalit Řepskou sedmnáctku tak, aby 
pro vás byla ještě přitažlivější.

Příjemné čtení za redakční radu vám přeje její nový člen Martin Vaic 

Rada MČ Praha 17 mj.
Vzala na vědomí:
•  písemnou rezignaci Mgr. Šárky Slavíkové Klí-

mové na mandát člena Zastupitelstva MČ Pra-
ha 17, podanou k rukám starostky MČ Praha 
17 dne 2. 4. 2013;

•  písemnou rezignaci Mgr. Šárky Slavíkové Klí-
mové na členství v kontrolním výboru ZMČ 
a komisi pro školství a kulturu;

•  znění návrhu aktualizace vyhlášky č. 12/2008 
Sb. hl. m. Prahy, kterou se zakazuje požívání 
alkoholických nápojů na veřejných prostran-
stvích a žádá o doplnění seznamu prostran-
ství, na nichž je zakázáno požívání alkoholic-
kých nápojů o následující prostranství:

•  prostranství u obchodního domu OVUS, MA-
KOVSKÉHO 1329 a 1349, včetně zastávky MHD 
a prostoru pod mostní konstrukcí ulice Slánská

•  prostranství, včetně přilehlého parkoviště 
u obchodního domu BILLA, Skuteckého 49/3

•  prostor okolí církevní stavby a parku s piet-
ním místem, vymezený ulicemi Karlovarská, 
Zličínská, Zbečenská, Řepská.

Souhlasila:
•  s rozšířením kolumbária řepského hřbitova 

o dvě oddělení se schránkami pro 2 – 3  urny 
a vypsáním výběrového řízení na zhotovení 
výše uvedené stavby včetně přístupového 
chodníku.

Schválila:
•  finanční spoluúčast MČ na vyšetření zraku 

dětí v předškolních zařízeních ve výši 100 Kč 
na jedno dítě a platbu občanskému sdružení 
Prima Vizus, v. o. s. dle předložené faktury, 
jejíž součástí bude seznam vyšetřených dětí;

•  přidělení dotace z Fondu pro podporu základ-
ních škol v této výši: ZŠ genpor. Fr. Peřiny 
161 500 Kč, ZŠ Jana Wericha 88 400 Kč;

•  výpůjčku části pozemku parc. č. 1504/1 za 
účelem pořádání tří cyklistických závodů 
Pražský MTB pohár 2013, Český pohár MTB 
2013 a King of Prague BMX 2013 – Velká cena 
MČ Prahy 17 ve dnech 1. – 2. 6. 2013 vždy od 
9 do 18 hod. s podmínkou, že trať závodu ne-
zasáhne do chráněného území „Řepská step“  
a pozemek parc. č. 1504/1 bude po ukon-
čení závodů uveden do řádného stavu  
na náklady žadatele.

Ing. Eva Vernerová,
kancelář starostky

PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 17 SE KONÁ 26. 6. 2013 V 15 HODIN.
Místo konání: ZŠ genpor. Františka Peřiny, Socháňova 1139, Praha 17 – Řepy.

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

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

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

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

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

Uctění památky padlých
U příležitosti výročí Květnového 
povstání českého lidu uctili památku 
padlých hrdinů představitelé 
Městské části Praha 17. V pátek 
3. května položili věnce u všech 
památníků padlých v Řepích.
Na fotografii zleva: tajemník 
úřadu MČ Ing. Lubomír Němejc, 
místostarosta Martin Marek,  
Ing. Jan Nevole (člen Českého 
svazu bojovníků za svobodu), 
místostarostka Ing. Marie Vaicová, 
starostka Bc. Jitka Synková.Foto:-raš-
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Vážení čtenáři,

školní rok končí, děti se rozutečou na letní 
prázdniny a v našich školách zavládne klid. 
Ale jen zdánlivý, protože v řepských vzdělá-
vacích institucích se bude během července 
a srpna renovovat, vylepšovat, a opravovat.
V ZŠ genpor. Františka Peřiny je toho na práci 
hodně. Pracoviště Laudova dostane hřeji-
vý kabát, rozumějte zateplení, a také nové 
podlahové krytiny. V hlavní budově školy 
v Socháňově ulici se bude malovat a opra-
vovat sociální zařízení s šatnou u tělocvičny. 
V ZŠ Jana Wericha ve Španielově ulici bude 
zase probíhat výměna podlahy v tělocvičně 
a části podlahových krytin ve třídách a na 
schodištích. Ve všech budovách řepských 
základních škol dojde ke zrušení současných 
drátěných šatních kójí – ty se nahradí moder-
ními skříňkami, které zajistí vlastní prostor 
pro pomůcky a osobní věci každého žáka.
Ani mateřinky nezůstanou pozadu. Dokon-
čují se v nich opravy vnitřních a venkovních 
sociálních zařízení. V některých mateřských 
školách se budou upravovat zahrady, jinde 
budou vyměněny nefunkční herní prvky. 
V MŠ Pastelka ve Španielově ulici se bude ta-
ké zateplovat celá budova, v MŠ Socháňova 
bude během léta zase probíhat příprava pro-
stor pro rekonstrukci kuchyně a vybudování 
nové třídy, která se uskuteční v roce 2014.
Když už tu mluvíme o dětech, tak Rada Měst-
ské části Praha 17 schválila svoji finanční 
spoluúčast na vyšetření zraku dětí v před-
školních zařízeních ve výši 100 Kč na jedno 
dítě. Platbu poskytne občanskému sdružení 
Prima Vizus, v. o. s. dle předložené faktury, 
jejíž součástí bude seznam vyšetřených dětí.
Milí čtenáři, rádi bychom dětem vytvořili 
co nejlepší podmínky pro jejich vzdělávání 
a budoucnost, a tak věřím, že po návratu 
z prázdnin uvidíte, že není těžké sliby plnit 
a že se tato investice vyplatí.

Bc. Jitka Synková

Slovo starostky

Máme nového zastupitele
Ve středu 15. května na 19. zasedání Zastupitelstva 
Městské části Praha 17 byl představen nový zastu-
pitel Daniel Večeřa (TOP 09). Slavnostním slibem 
nastoupil na nový post za Mgr. Šárku Slavíkovou 
Klímovou, která rezignovala na funkci členky Za-
stupitelstva a kontrolního výboru a komise pro 
školství a kulturu.
Daniel Večeřa pracoval deset let jako ředitel mezi-
národní firmy, posledních pět let řídil společnost 
zabývající se filmovým průmyslem. Od podzimu 
2012 v této oblasti sám podniká.
V Řepích žije od roku 2005, a jak sám říká, tato 
krásná a příjemná čtvrť na bydlení mu učarovala. 
Chce se tedy sám podílet na rozhodování o naší 
městské části a svým aktivním zapojením do komu-
nální politiky přispět k jejímu rozvoji.
Je ženatý, má dvě děti.
Rozhovor s novým zastupitelem přineseme v někte-
rém z příštích čísel Řepské sedmnáctky.

-raš-

Skatepark již otevřen!
25. května 2013 byl slavnostně otevřen SKATEPARK v ulici Na Chobotě.

Fotografie naleznete na www.repy.cz, fotogalerie.
Více informací a snímků z celé akce pro vás chystáme v příštím čísle Řepské sedmnáctky.

Foto: z archivu Daniela Večeři

Na základě mnohých žádostí od občanů prodlužujeme aukci energií do 18. 6. 2013.

Bližší informace naleznete na www.setrime-lidem.cz, www.chirs.cz  

nebo v minulém čísle Řepské sedmnáctky.

PRODLOUŽENA



Chtěla bych touto cestou velice poděkovat všem, kteří se letos zapojili do 
pořádání akce Pálení čarodějnic, která se již tradičně konala 30. dubna na 
travnaté ploše před řepskou radnicí. Současně děkuji i všem sponzorům, 
bez jejichž pomoci by jistě akce neproběhla tak úspěšně. Díky všem těmto 
lidem si mohl každý návštěvník naplno vychutnat atmosféru tohoto kou-
zelného podvečera a noci.
Děkuji Sboru dobrovolných hasičů Praha-Řepy, Autodopravě Jaroslava Háj-
ka, Společnosti pro obnovu řepských tradic, skupině Pyroterra, Vězeňské 
službě ČR, všem účinkujícím dětem ze ZŠ nebo kroužků i jejich vedení, uči-
telkám ze ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Kulturáčku na Bílé Hoře a všem mým spo-
lupracovníkům z Městské části Praha 17 a KC Průhon, kteří se na organizaci 
podíleli. Za skvělé moderování akce patří můj dík Karlu Janoušovi.

Za finanční podporu či věcné dary děkuji společnostem Mc Donald's, 
 Erilens, s. r. o., restaurace Sokol, Pekárna Erika, Pražské služby, a. s.,  
BT-VUSTE, spol. s r. o., ČSOB, Knihkupectví – papírnictví Josef Guriča, 
 Autosalon Klokočka, GAW-Net, FOTOMOBIL Mařík, Otakar Chládek – 
 Sadovnický a zahradnický servis a také Městské policii a Policii ČR. 
A samozřejmě velké poděkování patří i řepským obchodníkům, kteří byli 
nápomocni při propagaci této akce.

Bc. Jitka Synková,
starostka

CO VÁS ZAJÍMÁ

4

Foto: -kam-

Chybět nemohla ani volba nejkrásnější masky – a to v kategorii mladších 
i starších čarodějnic. Vítězkou mladší kategorie se stala asi úplně nejmenší 
přítomná čarodějnice, která porotu jednoznačně okouzlila svým šarmem. 

Poděkování všem!

Foto: -kam-

Foto: -kam-

Foto: -kam-

Vyvrcholením akce pak bylo zapálení velké vatry. Pro hladové návštěvníky 
byly po celou dobu připraveny špekáčky i občerstvení. V závěru večera 
potěšila všechny přítomné kapela Richard band a nevídaná ohňová show 
v podání skupiny Pyroterra.

Více fotografií z akce: www.repy.cz, fotogalerie. -raš-

Zahájení letošního rejdění patřilo malým čarodějnicím z KC Průhon, 
které všechny přítomné naladily na další dění svým kouzelným tancem. 
Inspirovaly samozřejmě i návštěvníky, kteří přišli bez masek, aby využili 
služeb čarodějného líčení, jež bylo připraveno v jednom ze stanů.

Pálení čarodějnic letos již tradičně přineslo radost velkým i malým 
čarodějnicím a čarodějům, kteří si své rejdění patřičně užívali. Připravena 
byla celá řada soutěží, kdy si děti měly možnost vyzkoušet svou zručnost 
a pohotovost. Pro uvolnění a skotačení hrála hudba k rozličným magickým 
tancům. 
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Odhalení pomníku na počest Josefa 
Líkaře a Václava Řeháka 
Slavnostní odhalení pomníku na počest rtm. Václava Řeháka a Josefa Líkaře, kteří byli popraveni 30. června 1942 německým 
gestapem, se uskutečnilo v pondělí 13. května 2013 na Bílé Hoře.

Foto: -kam-

Foto: -kam-

13. května letošního roku jsem se na pozvání starostky Bc. Jitky Syn-
kové, jménem Senátu parlamentu ČR, zúčastnil v parčíku na Bílé Hoře 
u stanice tramvaje č. 22 odhalení pomníku hrdinům II. odboje rtm. Vác-
lava Řeháka a Josefa Líkaře, kteří byli po prozrazení a zadržení popra-
veni 30. června 1942 německým gestapem. Místo odhalení památníku 
nebylo zvoleno náhodně, protože Bílá Hora byla místem, kde měl Josef 
Líkař klempířskou dílnu, ve které vyráběl s Václavem Řehákem a dalšími 
spolupracovníky výbušniny. Jeho dílna se tak stala první větší zbrojov-
kou našeho domácího odboje.
Téměř každý zná odbojovou skupinu „Tři králové“ – pplk. Josefa Bala-
bána, pplk. Josefa Mašína a škpt. Václava Morávka, kteří začali ilegálně 
pracovat hned po 15. březnu 1939 a stali se fakticky součástí vojenské-
ho odbojového hnutí Obrany národa. Jimi vytvořená síť se zaměřovala 
na výstavbu ilegálních vojenských jednotek, ukrývání zbraní, přípravu 
diverzních akcí, zajišťování útěku do zahraničí, distribuci ilegálních 
tiskovin – zejména časopisu „V boj“, a na zpravodajskou činnost. Zís-
kané údaje byly předávány Čs. ministerstvu národní obrany v Londýně 
prostřednictvím vysílaček. Málokdo však ví, že by tato slavná odbojová 
trojice nemohla svou činnost vykonávat bez výbušnin, které se vyráběly 

v Líkařově klempířské dílně na Bílé Hoře, a dodavateli byli právě Josef 
Líkař a rtm. Václav Řehák.
Chtěl bych poděkovat Radě městské části v čele se starostkou Bc. Jit-
kou Synkovou, že schválili a realizovali na návrh zastupitele Jaroslava 
Hájka důstojný památník těmto hrdinům našeho národa, včetně velice 
hezké úpravy parčíku v okolí. Poděkovat bych chtěl i žákům a ředitelce 
ZŠ genpor. Františka Peřiny, Mgr. Jarmile Pavlišové, za krásný hudební 
a recitační program, kterým slavnostní odhalení pomníku doprovodili.
Kéž by se i jinde v republice místní zastupitelstva a žáci škol také tak vě-
novali odkazu svých hrdinů, neboť i v dnešní době statečné ženy a muži 
z České republiky bojují za svobodu a demokracii v různých částech svě-
ta. Nejenom vojáci armády ČR, ale i lékaři, pracovnice a dobrovolníci 
humanitárních organizací a další novodobí hrdinové nasazují denně své 
zdraví a životy v místech, kde se obyvatelé netěší tak krásnému životu, 
jako v naší svobodné části světa. A právě Josef Líkař a Václav Řehák jsou 
i pro dnešní dny naší velkou inspirací, neboť svoboda se snadno ztrácí, 
ale těžce získává zpět.
Čest jejich památce.

Senátor Petr Bratský

Svoboda se snadno ztrácí, ale těžce získává zpět

Akci zahájila svým projevem starostka Městské části Praha 17 Bc. Jitka Syn-
ková. Připomněla význam odbojové činnosti Josefa Líkaře a rtm. Václava 
Řeháka, kteří byli úzkými spolupracovníky význačné české odbojové sku-
piny „Tří králů“. Historickou i morální hodnotu činů obou jmenovaných, 
kteří svou osobní statečnost zaplatili životem, zdůraznil plk. PhDr. Eduard 
Stehlík, poradce ministra obrany ČR a český historik a spisovatel. Poděko-
vání městské části za podporu historie a kultury vyjádřil senátor Ing. Petr 
Bratský. Z mnoha dalších významných hostů můžeme jmenovat plukovníka 
gšt. Ing. Petra Gajdoše, (ředitele Krajského vojenského velitelství hlavní-
ho města Prahy), plk. Mgr. Aleše Knížka (ředitele Vojenského historického 
ústavu Praha), Ing. Emila Kulfánka (plk. v. v. – vedoucího Památníku Pečkár-
na a člena Českého svazu bojovníků za svobodu), Vladimíra Štrupla (místo-
předsedu Spolku pro vojenská pietní místa) či Ing. Pavla Filipka (pracovníka 
MO ČR – koordinátora péče o vojenské hroby v zahraničí).

Akt hudebně doprovodila vojenská hudba, o kulturní program se pěvec-
kým a recitačním vystoupením postarali František Majer, Tereza Bárto-
vá, Diana Dittrichová a Šárka Kupcová, kteří jsou žáky Základní školy 
genpor. Fr. Peřiny v Socháňově ulici. Celý program moderovala ředitelka 
ZŠ genpor. Fr. Peřiny Mgr. Jarmila Pavlišová.

-raš-
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Zdanění hazardu po novém
V minulosti městská část přímo spravovala a vy-
bírala poplatky a odvody z provozování výher-
ních hracích přístrojů (VHP) v rámci kompetencí 
tzv. přenesené působnosti, a to v oblasti sprá-
vy daní a poplatků. Po změně legislativy došlo 
ke zvýšení zdanění hazardu a odváděný objem 
peněz se téměř zdvojnásobil. Správa těchto 
daní přešla z obcí na stát, který je v zákonem 
daném poměru převádí do obecních rozpočtů. 
Tuto změnu pocítili naplno například v oblíbené 
a často citované vísce „Horní Dolní“, kde ob-
drželi přímo alikvotní část daní z hazardu 
vybraných v jejich správním obvodu. V případě 
Prahy však peníze ze zdanění hazardu na celém 
území hlavního města obdržel Magistrát hl. m. 
Prahy, a ten rozhodl na městské části převádět 
pouze polovinu prostředků, které byly u provo-
zovatelů na jejich území vybrány. Druhou polo-
vinu Magistrát bez jakékoliv diskuze s městskými 
částmi zabavil pro svoji potřebu a navíc mnoho 
nespěchá s převodem toho, co městským částem 
slíbil. V době přípravy tisku našich radničních 
novin jsme neobdrželi podíl na zdanění hazardu 
za poslední čtvrtletí minulého roku, nemluvě 
o podílu za první čtvrtletí roku letošního.

Jaké to má dopady na naši městskou část?
Dopad je dvojí – vlastní rozpočet městské 
části si pohoršil a naopak podporované sub-
jekty si polepšily. Městská část si pohoršila, 
neboť přišla o každoroční příjem ze správních 
poplatků ve výši cca 5 mil. Kč, který byl sou-
částí vlastních daňových rozpočtových příjmů 
naší městské části. Podporované subjekty si 
naopak polepšily, protože obdržené prostřed-
ky jsou určeny výhradně na podporu veřejně 
prospěšných aktivit a zvýšil se jejich objem. 
Na veřejně prospěšné účely je tak možno 
v současnosti rozdělit více jak dvojnásobnou 
finanční částku oproti rokům, kdy byl výběr 
tehdejšího odvodu z provozování výherních 
hracích přístrojů určeného na veřejně pro-
spěšné účely nejvyšší.

Kdo získal grant?
Grant obdržely ve většině případů neziskové 
organizace vykonávající svoji činnost na území 
naší městské části s převažující nabídkou aktivit 
určenou pro naše občany. Výjimku tvoří grant 
pro Rugby Club Tatra Smíchov působící na Pra-
ze 5, neboť akcí pořádaných tímto sdružením 
v rámci jejich projektu „Sport bez předsudků“ se 
ve velkém počtu účastní děti z našich škol. Tento 
projekt je zaměřen zejména na děti z neúplných 

či sociálně slabších rodin a prezentuje dětem 
sport jako možnou a zdravou alternativu trávení 
volného času. 
V jednom případě byla podpořena konkrétní 
osoba, kdy grant na podporu sportu obdržela 
řepská reprezentantka v bowlingu Anna Káno-
vá, která se v domácích soutěžích umisťuje na 
předních místech a grant jí má ulehčit start na 
mezinárodních soutěžích.
Výše uvedené informace jsou pouze stručným 
přehledem proběhnuvších grantových řízení. 
Souhrnné informace, kdo všechno obdržel grant 
a v jaké výši, najdete na webových stránkách na-
ší městské části. Granty bylo podpořeno více jak 
40 žádostí a projektů, jež mají jeden významný 
jednotící prvek, kterým je zlepšení trávení vol-
ného času našich občanů, podpora vzdělávání 
a sociální oblasti. Byl bych rád, kdyby v dalších 
vydáních Řepské sedmnáctky byly publikovány 
podrobnější informace o podpořených aktivi-
tách, které by kromě popularizace veřejně pro-
spěšných činností byly zároveň pozvánkou pro 
naše občany, aby se aktivně zapojili do trávení 
volného času nebo pomoci ostatním.

Mgr. Bořek Černovský,
místostarosta

Zastupitelstvo projednalo a schválilo 
granty pro letošní rok

Pražská plynárenská, a. s., ve spolupráci s dceřinou společností Měření dodávek plynu, a. s., a Úřadem MČ Praha 17 – Řepy 
nabízí odběratelům zemního plynu novou službu – tzv. mobilní obchodní kancelář, která bude umístěna v dodávkovém 
automobilu VW Transporter, označeném logem Pražské plynárenské, a. s. Automobil bude zaparkován na parkovišti  
u Úřadu MČ Praha 17 – Řepy, Žalanského 291/12 b. 
Termíny přistavení: 17. června od 10.30 do 13.30 hodin. 
Bližší informace na tel. 267 175 174 a 267 175 202 nebo www.ppas.cz. -red-

Mobilní obchodní kancelář Pražské plynárenské

Městská část Praha 17 rozdělila granty 
na podporu sportu, volnočasových 
aktivit

Program I. podpora  
sportovních oddílů  1 828 000 Kč

Program II. podpora  
volnočasových aktivit  730 000 Kč

Podpora III. podpora  
sociální  200 000 Kč

Podpora IV. podpora  
činnosti škol 1 000 000 Kč

Program V. podpora kultury  1 240 000 Kč

Celkem bylo rozděleno 4 998 000 Kč

Foto:-raš-
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V zájmu zlepšování péče o klienty se CSZS rozhodlo uspořádat prezentaci 
svých služeb, určenou zejména spolupracujícím subjektům. Akce se ko-
nala 23. dubna v prostorách Klubu 17 v Socháňově ulici. Záštitu převzala 
starostka Městské části Praha 17 Bc. Jitka Synková, která akci slavnostně 

zahájila spolu s ředi-
telem Centra sociálně 
zdravotních služeb 
PhDr. Jindřichem Ka-
dlecem. Uvítali všech-
ny přítomné a stručně 
nastínili přehled jed-
notlivých témat.
Následně se slova uja-
ly střídavě Mgr. Moni-
ka Čermáková, vedou-
cí přímé péče, a Jana 
Štěpánková, vedoucí 
Klubu 17. 
Mgr. Čermáková před-
stavila poskytované 
sociální služby v Pra-
ze 17, kompetence 
a možnosti sociálního 
poradenství, fungová-

ní psychologické poradny nebo činnost klubů seniorů a zdravotně znevý-
hodněných.
Jana Štěpánková pak posluchače seznámila s aktivitami a fungováním Klu-
bu 17, který je určen zejména dětem a dospívající mládeži.
Příjemné setkání zakončila diskuze k jednotlivým tématům.

-raš-

Foto: -raš-

Prezentace služeb Centra 
sociálně zdravotních služeb SOUTĚŽ 

Rozkvetlé Řepy 2013
Řepská 17 vyhlašuje již 4. ročník soutěže Rozkvetlé Řepy!

Určitě i v letošním roce řepské předzahrádky krásně pokvetou 
a budou potěšením pro všechny kolemjdoucí. 

Dejte nám o nich vědět! Zašlete nám fotografie nebo jen adresu 
místa, které vás zaujalo! Přihlaste své sousedy nebo i sebe!

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

Tři výherci obdrží dárkovou poukázku od firmy Otakar Chládek – 
sadovnický a zahradnický servis.

Uzávěrka pro příjem tipů je 9. srpna 2013.

Koncem dubna vyrazily děti ze Základní školy 
Jana Wericha na průzkumnou výpravu po Ře-
pích. Žáci třetích až pátých tříd si tento den 

dali za úkol blíže poznat lokalitu, ve které 
žijí. Průzkumná expedice každé třídy obsa-
hovala několik malých zastávek, každá byla 

směřovaná k některému zajímavému řepskému 
místu. 
K jednotlivým zastavením byli i z řad dětí vybrá-
ni „reportéři“, kteří měli za úkol své spolužáky 
informovat o zajímavosti daného místa. A tak si 
děti mohly vyposlechnout např. historii o zná-
mém loupežníku Babinském, který v závěru 
svého života pracoval jako zahradník v místním 
klášteře. Následně navštívily jeho hrob, v gará-
žích ČSAD slyšely zajímavé informace o pražské 
dopravě z úst místních zaměstnanců, prohlédly 
si kostel svatého Martina, řepské nádraží, Kul-
turní centrum Průhon či Klub 17.
Jednou jejich zastávkou byla i radnice, kterou 
je provedla osoba nejpovolanější – starostka 
Městské části Praha 17 Bc. Jitka Synková. Žáci 
si tak mohli zblízka prohlédnout obřadní síň 
a vyzkoušet si nanečisto svatební obřad nebo 
kancelář starostky, někteří dokonce i zkusili 
pohodlí jejího pracovního křesla. 

-raš-

Po stopách historie a zajímavostí naší městské části

Foto: -raš-
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Velkoobjemové 
kontejnery v červnu
Velkoobjemové kontejnery (VOK) budou přistavovány v pracovní 
dny ve středu, čtvrtek a pátek od 14 do 18 hodin, v sobotu a neděli 
od 12 do 16 hodin.

•  Parkoviště u křižovatky ulic K Trninám x Laudova: 5. 6., 6. 6., 7. 6., 
8. 6., 9. 6. 

•  Parkoviště u křižovatky ulic Hofbauerova x Žufanova: 19. 6., 
20. 6., 21. 6., 22. 6., 23. 6. 

VOK není určen pro odkládání objemného odpadu podnikatelskými 
subjekty!
Po celou dobu přistavení VOK bude přítomna obsluha, která bude ko-
ordinovat ukládání odpadů. Velkoobjemové kontejnery nebudou na 
daném stanovišti zůstávat přes noc.
Případné dotazy a připomínky ke sběru a svozu objemného odpa-
du vám zodpoví Vladimíra Šrámková z odboru životního prostředí 
a dopravy, tel. 235 300 655.

Co se nesmí odkládat do VOK: Směsný komunální odpad, který lze 
vhodit do běžné sběrné nádoby (popelnice, kontejneru), nebezpeč-
né složky komunálního odpadu (jako např. baterie a barvy, chemi-
kálie, zářivky), odpad ze zeleně, elektroodpad (chladničky, televize, 
počítače, telefony apod.), stavební suť.

Sběrné dvory
Objemný odpad lze zdarma odložit také v těchto nejbližších sběrných 
dvorech: 
•  Praha 5 – Košíře, ul. Klikatá 1238/90 c, tel.: 731 663 582; 
•  Praha 6 – Dejvice, ul. Proboštská 1, tel.: 284 098 906; 
•  Praha 5 – Jinonice, Puchmajerova (u křižovatky s Radlickou),  

tel.: 251 612 343.

Provoz od pondělí do pátku: 8.30 – 18 hod., sobota: 8.30 – 15 hodin.

Ing. Vladimíra Šrámková,
odbor životního prostředí a ochrany

Výsledek sběrové akce 
elektroodpadu
V sobotu 20. dubna probíhal v Řepích svoz elektroodpadu zdarma. Akci 
zorganizovala Městská část Praha 17 ve spolupráci se společností REMA 
Systém, a. s. V terénu byly po celé dopoledne dva sběrné vozy, které po-
stupně z předem stanovených míst odvážely elektroodpad. Další možností 
odvozu elektroodpadu bylo telefonické objednání svozu přímo z domác-
ností.
Dle vyjádření společnosti REMA Systém, a. s., bylo během sběrové akce 
elektroodpadu a baterií vysbíráno přes 167 kusů zařízení o celkové hmot-
nosti 6 063 kg. Recyklací materiálu obsaženého v odevzdaných elektroza-
řízeních se ušetřilo 2569 kg CO2., což odpovídá například najetým 17 690 
km malým benzinovým automobilem (do obsahu 1,3 l motoru).
Výše uvedené hodnoty vypovídají o tom, že sběrová akce byla úspěšná 
a určitě ji městská část v blízké době ve spolupráci se společností REMA 
Systém, a. s. zopakuje.

Ing. Vladimíra Šrámková,
odbor životního prostředí a ochrany

Nebezpečný odpad
V rámci organizovaného mobilního sběru nebezpečných 
odpadů mohou občané bezplatně odevzdat k odstranění 
následující druhy nebezpečných odpadů: 

   baterie, akumulátory

  nádoby od sprejů

  mazací oleje a tuky (ne jedlé či potravinářské tuky)

  ředidla a barvy

  léky a teploměry

  kyseliny a hydroxidy

  lepidla a pryskyřice

  detergenty (odmašťovací přípravky)

  fotochemikálie

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

  zářivky a výbojky

Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu v Praze 17 
(automobil přijede na určená místa v uvedených časech). 

13. 6. (čtvrtek): 
•  ul. Žalanského (parkoviště u Penny Marketu): 15.00 – 15.20 hod.

•  křižovatka ul. Severýnova – Kolínova: 15.30 – 15.50 hod.

•  křižovatka ul. Žalanského – Ke Kaménce: 16.00 – 16.20 hod.

•  ul. Čistovická (parkoviště proti autosalonu): 16.30 – 16.50 hod.

•  křižovatka ul. Opuková – Boršovská: 17.00 – 17.20 hod.

•  křižovatka ul. Třanovského – Čistovická: 17.30 – 17.50 hod.

•  křižovatka ul. Ke Kulturnímu domu – Opuková: 18.00 – 18.20 hod.

•  křižovatka ul. K Motolu – Čistovická: 18.30 – 18.50 hod.

-red-
Děkujeme všem řepským pejskařům, kteří po svých miláčcích uklízí! 

Foto: -kam-
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Dobrý den, v současné době mám trvalý po-
byt na Praze 13, ale v následujícím měsíci si 
chci zřídit trvalý pobyt v Řepích, a ráda bych 
se zeptala, na jakém úřadě toto vyřizujete? 
Co je k tomu potřeba? 
Ještě se chci zeptat, pobírám rodičovský 
příspěvek a přídavky na děti, zatím mi tyto 
dávky vyplácí Úřad práce Praha 13, je nutno 
se změnou trvalého pobytu si vyřídit tyto 
dávky tady, nebo mi je bude vyplácet dál 
Praha 13? Případně, kde je v Řepích Úřad 
práce? 

Děkuji Nevřelová 

K trvalému přihlášení potřebujete nájemní 
smlouvu psanou na vás, pokud je smlouva 
psaná na manžela, potřebujete jeho souhlas 
s ověřeným podpisem. V případě, že se jedná 
o podnájemní smlouvu, potřebujete souhlas 
majitele. Dále je třeba mít s sebou platný 
občanský průkaz. Pokud by bylo ještě něco 
nutného dodat, sdělí vám to při přihlášení. 

Přihlásit se pak musíte v hlavní budově úřadu, 
v ulici Žalanského 291, v přízemí.
S rodičovským příspěvkem se musíte přehlásit 
do místa trvalého bydliště. V Řepích je deta-
šované pracoviště Úřadu práce Praha 6 v Ben-
dově ulici číslo 5, v prostředním vchodě. 
Případně si můžete zajet na Úřad práce pro 
Prahu 6, Jugoslávských partyzánů 15, Pra-
ha 6 (autobusem 180 na konečnou a pak kou-
sek pěšky směrem na Podbabu). 

Mgr. Alena Presslová,
vedoucí odboru sociálních věcí

Ohniště u hřiště 
na Bílé Hoře
Chtěl bych se zeptat, jestli mohu volně použí-
vat ohniště u nového hřiště na Bílé Hoře (u bi-
krosové brány)? Případně kde si mohu opatřit 
povolení na použití? Rád bych zde pořádal pik-
nik s opékáním buřtů a chci se vyvarovat pří-
padných problémů s přestupky. Předem děkuji 
za odpověď.

J. K.

Ohniště neboli piknikové místo je volně pří-
stupné bez předchozího povolení. Předpokládá-
me však, že návštěvníci po sobě zanechají čisto 
a pořádek, odnesou veškeré odpadky, při od-
chodu uhasí oheň a budou se chovat ohledupl-
ně k okolní přírodě. Doufáme, že toto piknikové 
místo, s ohništěm se stane příjemným místem 
pro relaxaci a odpočinek občanů Řep.

RNDr. Milan Svítek, 
vedoucí odboru životního prostředí a dopravy

Centrum sociálně zdravotních služeb v Ře-
pích uspořádalo pro řepské seniorky turnaj 
v bowlingu. Přes velikou osobní i letákovou 
propagaci se přihlásilo jen sedm statečných 
seniorek, hlavně z Klubu řepských důchod-
ců. Turnaj se konal před polednem ve čtvrtek 
11. dubna v bowlingové restauraci Manta. 
Každá seniorka bojovala o co nejlepší svůj ko-
nečný výsledek každým hodem a ještě stačila 
fandit své soupeřce, kamarádce z klubu, kte-
rá házela po ní. Několikrát se těm nejlepším 
podařilo hodit i „strike“, což je shození všech 
deseti kuželek jednou ranou. To se halou ozý-
val mladistvý jásot, tančil se spontánně, tipl 
bych si, vítězný slovenský čardáš. Viděl jsem 
po letech zase tanečnice z Lučnice. Sice troš-
ku odrostlejší, ale plné mladistvého elánu. 
V prvním a věřím, že ne v posledním turna-
ji seniorek, zvítězila Josefína Kolaříková, 
úctyhodným výkonem 98 shozených kuželek. 
Druhá byla Ing. Mária Szitányiová, výkonem 
92 kuželek a třetí byla velmi překvapivě, An-
tonie Vohradská, výkonem 83 kuželek. 
Na věk soutěživých žen je velmi neslušné se 
ptát v jakékoli společnosti. Vím však, že mi mou 
psanou indiskrétnost výše jmenované dámy od-
pustí. Když jsem si přečetl na přihlášce k turnaji 
datum jejich narození, musel jsem si vzít lepší 
brýle, abych uvěřil svému zraku, že mě už ne-
začal šálit. Vítězka bowlingového turnaje, letos 
v únoru oslavila jubielní sedmdesátku. Bronzo-

vá Antonie Vohradská dala sama sobě nádherný 
narozeninový dárek na stupních vítězů ke svým 
neuvěřitelným 86. narozeninám. Pěkné ceny za 
nevšední bojovnost a elán, předala vítězkám na 
slavnostním vyhlášení Jana Štěpánková z Cent-
ra sociálně zdravotních služeb. 

Týden po turnaji žen bojovali o nejlepší vý-
kony v turnaji v bowlingu i řepští senioři. 
Odvahu změřit své síly našla jen čtveřice 
mušketýrů-seniorů. Na rozdíl od žen měli při 
svém bojovném a mladistvém soutěžení dvou-
ciferný počet hlasitě fandících diváků. V jejich 
zápolení od začátku do konce nebylo jasno, 
jaké bude pořadí na „bedně“. To se měnilo 
každým hodem. V jedné fázi hry měli úplně 
všichni čtyři soupeři stejný počet shozených 
kuželek. O svém vítězství rozhodl Alois Řezník 
až v poslední desáté dvojici hodů, když se mu 
povedl „strike“ a měl ještě bonusový hod na-
víc. Shodil 104 kuželek. Druhý skončil Josef 
Procházka výkonem 96 kuželek a těsně třetí 
byl Jenda Šnobl výkonem 92 kuželek. Vítězům 
předala ceny Mgr. Monika Čermáková. 
Veliké poděkování za dvě nádherné soutěžní 
hodiny patří především Mgr. Monice Čermáko-
vé, PhDr. Jindřichu Kadlecovi, Janě Štěpán-
kové a mnoha dalším lidem z našeho Centra, 
kteří se o řepské seniory už léta tak mimořád-
ně a výborně starají. 

Josef Procházka

Bowlingový turnaj seniorů
V Řepích bydlím 20 let a v posledních letech stá-
le častěji navštěvuji akce, které pořádá Kulturní 
centrum Průhon. Jeho program je tak rozma-
nitý, že si každý může vybrat podle svých zálib: 
literatura, hudební pořady, cestování, divadlo, 
a to často s významnými hosty.
V předsálí se střídají výstavy obrazů, fotografií, 
šperků a keramiky. Kromě občasných vycházek 
organizuje KC Průhon každý rok i několikadenní 
výlet pro milovníky turistiky. 
 
Nejdůležitější je však skutečnost, že se zde schá-
zejí lidé, kteří si spolu mohou promluvit a nalézt 
tady i nové přátele.
Poděkování za možnost těchto kulturních se-
tkávání patří zejména vedení Kulturního cen-
tra Průhon, dramaturgyni Evě Gutové a vedení 
MČ Prahy 17 – Řepy.

RNDr. Věra Drobníková

Děkuji za KC Průhon

Jak se přihlásit k trvalému pobytu?
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Městská část Praha 17 opět rozšířila řady svých obyvatel 
o dalších dvacet občánků. Ty slavnostně přivítala starost-
ka Bc. Jitka Synková v úterý 14. května na řepské radnici.
Kvůli poměrně dusnému počasí bylo v obřadní síni téměř 
nedýchatelno, ale malí Řepánci byli stateční a pohodově 
si užívali celý ceremoniál. Kulturní program zajistily děti 
z Mateřské školy Pastelka a za klavírního doprovodu všem 
zazpívaly veselé písničky. Následovalo fotografování ob-
čánků v kolébce a společná fotka všech zúčastněných. 
Kaž dé uvítané miminko obdrželo přívěsek ve tvaru čtyř-
lístku a maminka krásnou květinu.

Řepskými občánky se stali: Barbora Besserová, Jan 
Mach, Marek Luška, Karla Neumann, Viktorie Vodrážková, 
Jakub Kostov, Jan Šmíd, Marek Bednář, Adéla Pražanová, 
Tomáš Caputa, Oskar Ulrich, Viktor Ulrich, Robin Pavelka, 
Adéla Weissová, Jan Platkevič, Johana Hyanová, Eliška 
Zdvihalová, Ondřej Brázda, Václav Goryl, Ondřej Váňa. 

Všem dětičkám a pyšným rodičům přejeme do života 
hlavně hodně zdraví, štěstí a pohody!

Informace pro rodiče
Vítání občánků na řepské radnici se mohou zúčastnit děti 
ve věku od 4 do 12 měsíců, které mají trvalé bydliště na 
území Městské části Praha 17 (na základě žádosti jejich 
rodičů). Více informací: v úředních hodinách na matrice 
Úřadu MČ Praha 17 v Žalanského ulici.

-kam-

Foto: -kam-

Foto: -kam-

Vítání občánků

Foto: -kam-

Měsíc duben byl ve znamení oslav pálení Čarodějnic, 
květen již tradičně představuje Svátek sousedů a čer-
ven nabídne 15. 6. 2013 charitativní Jarmark, na kte-

rý i vy můžete přispět přebytečnými předměty z domácnosti. Akce se bude 
konat v zahradě Centra sociálně zdravotních služeb v Bendově 5. Zde všu-
de se můžete setkat s aktivitami našeho Mateřského centra Řepík. 
Myšlenkou charitativního Jarmarku je představit a přiblížit v uvolněné at-
mosféře sobotního odpoledne spoluobčanům Řep a blízkého okolí místní 
společenství fungující v oblasti sociálních služeb. Ať už jsou to aktivity za-
měřené na děti, mládež, dospělé či seniory. 
Jarmarku se účastníme letos poprvé a velmi se těšíme! Pro rodiče napečeme 

domácí slané i sladké dobroty a pro mrňousky zajistíme doprovodný pro-
gram. Jste všichni srdečně zváni! Více na http://mc-repik.webnode.cz/.
Ještě bych chtěla touto cestou poděkovat mé předchůdkyni, Michaele Ko-
nopáskové, za její výborně odvedenou práci ve vedení mateřského centra 
v předchozích letech. Díky patří samozřejmě i celému kolektivu maminek-
-lektorek, které svou dobrovolnickou prací přispívají k dobrému jménu na-
šeho mateřského centra.
Dětem i rodičům přejeme krásné prázdniny bez nehod a v září se na vás 
opět těšíme!

Silvie Faletti,
předsedkyně MC Řepík

Mateřské centrum Řepík informuje…
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Jak jste se poznali?
B. K. To bylo už dávno, když jsem navštěvoval první taneční. A pak jsme 
spolu ještě sedm let chodili. Byla válka, já jsem chtěl dostudovat, a tak 
Růženka na mě sedm let čekala. Až v roce 1948 jsme se vzali a od té doby 
spolu válčíme. Už je to šedesát pět let.
R. K. Já jsem tehdy chodila do kvinty a on do septimy. A když jsme po 
letech, už jako manželé, potkali tanečního mistra Jiráka, tak manžel z leg-
race povídá: „Mistře, že jsem já tam k vám lez!“ Mistr se jen smál a říkal: 
„Ale to jsme si nedomluvili, že si tam uděláte vážnou známost. Já jsem vás 
měl jen naučit tancovat!“

A jaký je váš recept na dlouhé a šťastné manželství?
B. K. Povím vám jednoduchý recept – mužský musí pořád říkat „ano“. Jinak 
to nejde. Vzájemné narovnání je zejména na tom muži, manželka málokdy 
ustupuje. Ale i přesto v manželství musí být drobné ústupky z každé strany, 
musí to být napůl. Hlavní je určitě tolerance. I když se někdy objeví mráčky, 
člověk by měl občas něco překousnout. U nás máme velkou výhodu, že v naší 
celé rozvětvené rodině není nikdo rozvedený, kromě mého bratra. Našemu 
vztahu možná také trochu pomohlo, že jsem sedm let pracoval na Slovensku 
a domů jezdil jen na víkend. Byli jsme si pak hodně vzácní. Nejhorší ve vzta-
hu je prvních padesát let – pak už si člověk zvykne! (směje se)
R. K. Manžel na to používá svou oblíbenou větu, že je „šťastně ženatý“ – 
tedy je tam jasná dělba, že já jsem šťastná a on je ženatý. 

Kolik máte vlastně dětí?
R. K. Já jsem vždycky chtěla mít dvě děti, ale tehdy byla těžká doba, byla 
studená válka. Moje maminka brzy ovdověla a manžel mi pořád říkal: „Chceš 
takhle dopadnout? Co když budu muset na vojnu a ty zůstaneš sama s dvě-
ma dětma!“ Tak máme jen jedináčka, dceru. Ta je pořád pro mě moje malá 
holčička, i když je už dnes v důchodu. Vystudovala chemii na Přírodovědecké 
fakultě UK a celý život pracovala v Ústavu makromolekulární chemie. 
Dcera už měla dvě děti, dceru Kristýnu, která je letuška, a syna Ondřeje, 
velmi úspěšného jaderného fyzika. Pracoval v Rusku, Japonsku, Švédsku… 
A už máme i čtyři pravnoučata. A tak se občas velmi zasmějeme některým 
dětským výrazům.

Jak jste oslavili vaše výročí?
B. K. Zlatou svatbu, tedy padesát let společného života, jsme slavili v kos-
tele u sv. Jezulátka. Diamantovou – šedesát let společného života, jsme 
oslavili na úřadě. A nyní, těch pětašedesát let, jsme měli obřad opět v kos-
tele. Můj kamarád je kněz, a tak mě přesvědčil, abych znovu obnovil man-
želský slib.

A jaký vlastně byl váš společný život?
B. K. Naším hlavním společným zájmem byla chata. Tenkrát se nemoh-
lo jezdit do zahraničí, tak jsme se vrhli na chataření. Já jsem celý život 
miloval jazyky, působil jsem v zahraničním obchodě. Původně jsem pra-
coval jako asistent na vysoké škole, odkud jsem byl odejit, protože jsem 
nebyl ve straně. Pak přišla nabídka práce na Slovensku, což znamenalo 
sice odloučení, ale plat jsem měl dvojnásobný. Jezdil jsem domů v pátek 
večer, Růženka ještě v noci vyprala, ráno jsme vyrazili na chatu a v nedě-
li odpoledne jsem už zase sedal do vlaku směr Bratislava. Hodně jsem za 
svůj život pracovně cestoval, jezdil jsem do Indie, Japonska… Potkal jsem 
tak spoustu zajímavých lidí a některá přátelství z Indie jsem udržoval tře-
ba čtyřicet let. Jednou v Braníku jsem šel do kostela, místní farář nebyl 
přítomen a místo něj tam byl Ind. Seznámil jsem se s ním a začal ho učit 

česky. On měl velký problém, že neuměl kázat v češtině. Tak mi dal vždy 
téma, napsal jsem mu kázání v češtině, přeložil do angličtiny, aby věděl, 
o čem mluví a následně ho to naučil přednést česky. Takhle jsem to dělal 
deset let! Napsal jsem tisíce kázání. Vzniklo z toho krásné přátelství. Dnes 
už je zpět v Indii, a když občas letí do Ameriky, tak se tady vždy zastaví, 
povečeříme spolu…
Zkrátka život přinášel různé změny. Když jsem odešel do důchodu, hle-
dal jsem ještě nějaký přivýdělek. A úplnou náhodou jsem se stal vedoucím 
kurzům angličtiny a němčiny na ministerstvu zahraničí. Dnes ještě také 
občas vyučuji angličtinu. Chodí ke mně např. sestra boromejka Lada, kte-

rá je velmi chytrá, vzdělaná žena, je to doktorka filosofie. Vždy jsem měl 
štěstí na úžasné žáky.
R. K. Měli jsme hodně šťastných i špatných chvil, poznali jsme spoustu zají-
mavých lidí, kdy k nám zahraniční návštěvy chodily na večeři, společně jsme 
i vařili. Já celý život hodně a ráda četla, stále čtu detektivky. A miluji peče-
ní, to je určitě můj koníček. Když jsme se nastěhovali do Řep, tak jsem byla 
nesmírně šťastná, že máme v kuchyni okno na větrání a elektrickou troubu.

Jak dlouho v Řepích bydlíte? 
B. K. Jedenáct let. V Podolí jsme bydleli téměř šedesát let, pak nás vystě-
hovali a nový majitel nám zařídil, že jsme dostali tento byt. A jsme tu moc 
spokojení! Když jsme bydleli v Podolí tak to bylo těžké s nákupy – možnost 
byla jen na Pankráci nebo v Braníku, o sociálce jsme ani nevěděli. O zajiš-
tění služeb, jako je třeba roznos obědů, jsme si mohli nechat jen zdát. Když 
jsme se sem nastěhovali a zašli na sociální oddělení, tak se nás hned ujala 
paní Petrásková, která nám zajistila, že nám doručují obědy, chodí nám 
nakupovat. Když jsme měli výročí svatby, tak nás přijala paní starostka 
Synková, na radnici nám pomohli zajistit občerstvení, o tom by se nám 
v Podolí mohlo jen zdát! Tady je to skutečně po všech stránkách vynikající!

Nebylo vám líto, že Podolí opouštíte?
B. K. Samozřejmě že bylo. Původně jsem sice bydlel na Vinohradech, mým 
spolužákem byl např. herec Václav Vozka. Závodně jsem však vesloval, 
a tak když se stavělo nové Podolí, podařilo se mi tam získat byt. V Podolí se 
bydlelo krásně, z okna jsme koukali na Vltavu a na kostelíček na Zlíchově… 
Ale tady v Řepích máme snad všechny obchody, na které si vzpomeneme. 
Můžeme si vybrat, kam půjdeme pro housky, pro jogurty…
Když mě sem vezli poprvé, tak jsem se až vyděsil. Ale pak jsem přišel na všechny 
výhody a začali se o nás starat jak o malé děti, tak jsem nesmírně šťastný.

Děkuji za rozhovor a přeji i do dalších let hodně štěstí a zdraví!
Radka Šplíchalová

Foto: -raš-

Manželství jako kámen
Šedesát pět let společného života, tedy kamennou svatbu, oslavili Bořivoj a Růžena Kybicovi z Řep. Povídali jsme si v jejich 
útulném bytě o dlouholetém partnerství, radostech a strastech manželství i o nevšedním, pestrém a zajímavém životě…



Hasičské závody
Déšť a zima uvítaly 18. května všechny účast-
níky 21. ročníku Memoriálu Františka Zvo-
níčka, který se již tradičně konal na travnaté 
ploše před řepskou radnicí. Během dne se však 
počasí přeci jen trochu umoudřilo, a tak všech 
35 družstev dobrovolných hasičů z různých 
pražských městských částí a blízkého okolí 
mohlo celé dopoledne měřit své síly. Utkalo se 
10 družstev v kategorii mladší děti, 8 družstev 
v kategorii dětí starších, 5 družstev v kategorii 
žen, 2 družstva byli muži nad 35 let a 10 druž-
stev soutěžilo v kategorii mužů do 35 let. Účast 
na letošním memoriálu byla trochu nižší, než 
v minulých letech, což bylo podle slov hlavní 
organizátorky, starostky SDH Řepy Mgr. Vero-

niky Langerové, způsobeno především nepří-
zní počasí. Řepské týmy se letos umístily nad-
průměrně, velkým úspěchem bylo třetí místo 
řepských žen a první místo v kategorii mužů 
nad 35 let.
Všichni závodníci si letošní klání i přes zimu 

jistě užili a to ať ti nejmladší, kterým bylo ko-
lem pěti let, tak i ti věkem starší, kteří se blíží 
k šedesátce.
Diplomy a ceny pro vítěze hasičům při slav-
nostním vyhlášení předala starostka MČ Pra-
ha 17 Bc. Jitka Synková. -raš-

BYLI JSME PŘI TOM
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Ve čtvrtek 16. května proběhl v ZUŠ Blatiny „Jarní koncert pro naše maminky“, který uspořádala 
MŠ Bendova pod vedením ředitelky Ivany Panochové. Děti se představily ve třech skupinách, rozdělených 
dle věku, a připravily si pro svoje maminky veselé písničky, které všechny přítomné dojaly. Na konci 
vystoupení maminkám předaly vlastnoručně vyrobené dárečky a růži, a zakončily tak hezké odpoledne.

Foto: -kam-

Foto: -raš-

Řepští jubilanti
Ve čtvrtek 25. dubna se v Základní umělec-
ké škole Blatiny uskutečnila další oslava 
výročí narození řepských seniorů. Kulturní 
program opět zajistila ředitelka ZUŠ Věra 
Pavlíková a uvedla své hudebně nadané 
žáky. Pod vedením MgA. Evy Kováříkové 
a za saxofonového doprovodu PaeDr. Mar-
tinovského zazpíval přípravný sbor tři ve-
selé písničky. Dále se představila Kateřina 
Woleská a Milan Malačka za klavírem a Leo-
na Průšová s příčnou flétnou. Závěrem své 
zlato v hrdle ukázaly Petra a Eva Pospíšilovy 

ze třídy Mgr. Dagmar Hubičkové. Po umě-
leckém programu jubilantům poblahopřála 
starostka MČ Praha 17 Bc. Jitka Synková, 
předala jim květinu, dárkovou tašku a po-
zvala ke stolu, kde na oslavence čekalo 
drobné pohoštění a káva. 

Svá jubilea oslavili: Miroslav Buriánek, Pa-
vel Degťar, Zdena Kličková, Anna Kolínová, 
Helena Nováková, Josef Soldán, Jarmila Sý-
korová. 
Našim řepským jubilantům přejeme ze 
srdce jen to nejlepší do dalších let, hlavně 
pevné zdraví a optimismus v duši!

-kam-

Foto: -kam-

Městská část Praha 17 společně s Centrem so-
ciálně zdravotních služeb uspořádaly v neděli 
19. května setkání seniorů u příležitosti Svátku 
matek. Oslava konaná v řepské sokolovně, urče-
ná členům místních seniorských klubů, se oprav-
du vydařila.
Přítomné uvítala starostka MČ Bc. Jitka Synko-
vá, společně s místostarostou Martinem Markem 
a místostarostkou Ing. Marií Vaicovou. Všem 

přítomným předali kytičku, nabídli malé občer-
stvení a popřáli pevné zdraví, štěstí i dobrou 
zábavu po celé odpoledne. O tu se již tradičně 
postaralo Duo Vitamín, které hrálo spoustu pěk-
ných melodií i písniček na přání, a tak byl brzy 
celý taneční parket plně zaplněn. 
Více foto: www.repy.cz, fotogalerie -raš-

Oslava Svátku matek

Foto: -raš-

Foto: -raš-



OZNAČTE PROSÍM KŘÍŽKEM: 

Pohlaví: 
Muž
Žena
Věková kategorie: 
15-19
20-29
30-44
45-59
nad 60
Vzdělání: 
Základní
Vyučen/SŠ bez maturity
Středoškolské s maturitou
Vysokoškolské

 Průzkum
 kulturních potřeb a zájmů

Vyplňte dotazník a přispějte ke zlepšení kulturní nabídky v Řepích. Děkujeme. 

www.pruhon.cz

Vyhrajte 3 x Wifi tablet a 10 x VIP kartu na vstupy zdarma!

 v Řepích

A/ KULTURNÍ POTŘEBY  
A ZÁJMY: 

1. Vyhovuje Vám současná 
nabídka kulturních pořadů  
a akcí v Řepích? Jednu z odpovědí 
označte prosím křížkem. 
Určitě ano
Spíše ano
Spíše ne
Určitě ne

2. Z následujících typů kulturních 
pořadů a akcí zaškrtněte křížkem 
prosím  ty, které by Vás zajímaly, 
resp. které v současné nabídce  
v Řepích postrádáte. 

Koncerty:
Dechovka, lidovka
Vážná hudba
Jazz, blues
Country, folk
Pop/rock, muzikály 

  Projekt je finančně

  podpořen z rozpočtu

  Městské části

  Praha 17

Metal, gothic, hardcore
Rap/hiphop
Underground, alternativa

Festivaly:
Open air festivaly
Amatérské kapely
Folkové přehlídky
Multižánrové přehlídky  
(hudba, divadlo, tanec, výtvarné 
umění)
Přehlídky zahraničního  
umění (kultura určité země)

Taneční zábavy:
Dechovka, country
S rockovou kapelou
Dance party  
(DnB, house, trance, techno, 
electro, atd.)
Hip hop party
Disko 80’s, 90’s

Divadlo:
Tradiční činohra
Klubová představení,  
experimenty
Tanec a balet
Amatérské divadlo
Zábavné pořady  
typu „Na stojáka“
Divadelní představení  
pro děti
Tematické divadelní  
přehlídky (žánrově zaměřené)
Besedy se známými herci

Film:
Klubová představení  
(zlatý fond, dokumenty, 
studentské práce apod.) 

Projekce záznamů slavných 
operních inscenací
Projekce záznamů  
koncertů hvězd světové  
popové a rockové hudby

Výtvarné umění:
Výstavy známých  
výtvarníků a fotografů
Výstavy málo známých  
nebo amatérských výtvarníků  
a fotografů
Výstavy ve volném  
prostranství

Literatura:
Besedy s autory,  
autorská čtení
Recitační večery  
amatérských básníků
Knižní bazary
Literární kavárna

3. Zde prosím napište, zda je ještě 
něco jiného, co Vy osobně byste  
v nabídce kulturních pořadů a akcí  
v Řepích přivítal/a?

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

Kulturní centrum Průhon ve spolupráci s FSV UK Praha



B/ ÚČAST NA KULTURNÍM 
ŽIVOTĚ:

1. Jak často nyní navštěvujete 
kulturní pořady nebo akce  
v Řepích? Označte prosím křížkem 
jednu z možných odpovědí. 
Minimálně 1x za měsíc
Několikrát do roka
Zhruba 1 x ročně
Vůbec nenavštěvuji

2. Pokud budou kulturní pořady 
a akce  v Řepích vyhovovat Vašim 
potřebám a zájmům, budete  je 
navštěvovat? Jednu z odpovědí 
označte prosím křížkem.
Určitě ano
Spíše ano
Spíše ne
Určitě ne

3. Pokud kulturní pořady a akce  
v Řepích nemůžete či nehodláte 
navštěvovat, co je podle Vás 
důvodem? Křížkem označte 
prosím všechny Vaše důvody.
Nedostatek informací  
o jejich konání
Nedostatek volného času
Špatná dostupnost  
místa konání
Nevhodný den  
nebo čas konání
Neatraktivní místo konání 
(nehezké prostředí, nedostatečné 
doplňkové služby)
Nedostatek peněz
Jiné důvody, vypište: 
____________________________

C/ INFORMOVANOST O 
KULTURNÍ NABÍDCE:

1. Je podle Vás snadné získat 
dostatek informací o kulturní 
nabídce v Řepích? Jednu z odpovědí 
označte prosím křížkem. 
Určitě ano
Spíše ano
Spíše ne
Určitě ne

2. Odkud zpravidla čerpáte 
informace o jakékoliv kulturní 
nabídce, tedy nejen o nabídce 
pořadů a akcí v Řepích? Označte 
prosím křížkem všechny Vámi 
obvykle používané zdroje informací. 

4. Pokud máte zájem kulturní 
pořady a akce v Řepích 
navštěvovat, které dny v týdnu 
by nejvíce vyhovovaly Vašim 
časovým možnostem? Označte 
prosím křížkem všechny pro Vás 
vhodné varianty.
Pondělí až čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Je mi to jedno

5. Je pro Vás při návštěvě kulturního 
zařízení důležitá také možnost 
posedět si tam v kavárně, baru, 
restauraci? Křížkem zaškrtněte 
prosím buď Ano nebo Ne. 
Ano
Ne

Od známých, přátel,  
lidí v okolí
Z internetu
Z rádia nebo televize
Z rozhlasových nebo  
televizních kulturních magazínů
Z plakátů, billboardů
Z novin a časopisů
Z bezplatných tištěných  
kulturních přehledů 
Z informačních letáků  
kulturních zařízení

3. Vyberte a označte prosím 
křížkem, který z uvedených  
informačních zdrojů o kulturní 
nabídce v Řepích by Vám nejvíce 
vyhovoval:
Internetové stránky  
Kultura Řepy
Bezplatný tištěný kulturní 
zpravodaj, dodávaný do poštovní 
schránky
Výlep plakátů s měsíčním 
přehledem kulturních akcí  
a pořadů

4. Pokud máte vlastní návrh na 
jiný typ zdroje informací o kulturní 
nabídce v Řepích, napište prosím 
Vaše doporučení: 
____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

Kulturní centrum Průhon, Socháňova 1220/27, Praha – Řepy, tel.: 235 313 289, info@pruhon.cz
Úřad Městské části Praha 17, Žalanského 291/12b, Praha - Řepy, tel.: 234 683 111, podatelna@repy.mepnet.cz

Vyplněný dotazník oddělte a doručte na níže uvedené adresy do konce června 2013.  
V případě, že chcete být zařazeni do slosování o ceny, vyplňte prosím kontaktní údaje:
Výherci budou vyhlášeni v Řepské sedmnáctce po prázdninách.

3x 10x

Jméno a příjmení:
_______________________________
Bydliště:
_______________________________
Telefon, e-mail:
_______________________________

_______________________________Ilustrační vyobrazení
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ÚTERÝ

10 h
40 Kč

DUHOVÉ BUBLINY  
Jedinečné vystoupení Václava Strassera s obřími 
mýdlovými bublinami. Představení bylo oceněno  
i v zahraničí a je určeno pro malé i velké diváky. 

14
PÁTEK

8.30, 10 h
40 Kč

PRAŽSKÉ POVĚSTI  
Loutkoherecké představení Divadla Evy Hruškové  
a Jana Přeučila. Určeno i pro předškolní děti.                        

Kulturní centrum Průhon, Socháňova 1220/27, Praha 17 – Řepy, tel.: 235 313 289, info@pruhon.cz

KC Průhon Program červen 2013
www.pruhon.cz

CHUDINKOVÉ   
Poslední setkání v sezóně s oblíbenou trampskou 
skupinou.

5
STŘEDA

70 Kč
19.30 h

12
STŘEDA
18.45 h

50 Kč

SIBIŘ-ČTYŘI KONTAKTY
Přednáška Ing. Hynka Bulíře (úplné zatmění Slunce 
1. 8. 2008). Od roku 1998 pracuje v Českém rozhlase 
jako redaktor internetových stránek vědy  
a techniky. Natáčí, fotografuje, publikuje  
a astronomie je jeho koníčkem.

2
NEDĚLE

 14 h

DĚTSKÁ POUŤ  
V zahradě kláštera sv. Karla Boromejského.

DĚTI

DĚTI DĚTI

15
SOBOTA

14 h

ŘEPSKÝ JARMARK 
Připravuje Společnost pro obnovu řepských 
tradic společně s CSZS a KLUBEM 17. Jarmark 
je dobročinný, výtěžek akce je určen na aktivity 
KLUBU 17. V zahradě Centra sociálních  
a zdravotních služeb.

26
STŘEDA
18.30 h

80 Kč

JIŘÍ SUCHÝ
Na závěr sezóny a na rozloučenou s Průhonem 
před rekonstrukcí jsme pozvali vzácného hosta. 
Tentokrát se bude věnovat svým filmovým láskám, 
od starých amerických grotesek až k filmu českému 
a ke svým samostatným autorským filmům. 

21
PÁTEK
15 h

 ZDARMA

BIKE BEET FEST
Nultý ročník sportovně-hudebního open air festivalu v 
Řepích. První akce svého druhu v této lokalitě. Vystoupí 
známé hudební skupiny, zažijeme sportovní exhibice, 
fireshow, skvělé jídlo a pití a mnoho dalšího…
BMX areál U Boroviček.

TIP!

7
PÁTEK

40 Kč
10 h

VESELÉ TANEČNÍ III.  
Děti se učí zábavnou metodou klasické i moderní 
tance, naučené z minulých dílů si opakují. 
Divadlo Andromeda.                                                                                            

SOKOLOVNA

18
ÚTERÝ

10 h
50 Kč

RIZIKA SEXU  
Sexuolog a ředitel Společnosti pro plánování 
rodiny MUDr. Radim UZEL, CSc. zábavnou formou 
prezentuje problematiku sexuální výchovy, hlavně 
prevenci těhotenství a sexuálně přenosné nemoci.       
Pro II. stupeň ZŠ. 

DĚTI

21
PÁTEK
12 h

ZDARMA

ZÁVOD MTB
Otevřený závod horských kol - MTB v areálu 
Bikrosclubu Řepy, ulice U Boroviček a na Bělohorské 
pláni. Závodí se o hodnotné ceny, hlavní cena 
cyklozájezd. Více info: Lukáš Tamme,  
tamak@centrum.cz, +420 777 113 886 

DĚTI

DĚTI

1.-10.
10-20 h

Inka Čekalová: Umělecká 
fotografie-koláže
Jarka Koutecká: Malované šaty

VÝSTAVA

12.-27.
10-20 h

Jiří Suchý: Život není pes
VÝSTAVA



16

KALENDÁŘ AKCÍ

Domov sv. Karla Boromejského

 2. 6.   Dětská pouť – zahrada Domova, od 14 hodin. Vstupné do-
brovolné.

 4. 6.   Koncert Jany Rychterové (z repertoáru Two Voices a lidové 
písně). Refektář, od 15 hodin. Vstupné dobrovolné.

 6. 6.   Dětské flétničky – vystoupení dětí ze ZŠ Na Dlouhém lá-
nu pod vedením Veroniky Šindelkové. Denní stacionář, od 
10 hodin. Vstup volný.

 9. 6.   Orchestrální řada Archioni Plus pod vedením Michala Ma-
courka – Koncert k 90. výročí narození Harryho Macourka. 
Kostel sv. Rodiny, od 17 hodin. Vstupné dobrovolné.

11. 6.   Jen jeden květ pro celý svět – překvapivé spojení japonské 
kaligrafie s hudbou (japonské a světově známé melodie), 
účinkují: mistr kaligrafie Hiroši Kató, Ena Jošida – piano 
a klávesová foukací harmonika, Věra Eretová a Pavel Eret – 
housle. Refektář, od 19 hodin. Vstupné dobrovolné.

18. 6.   Taneční skupina Primavera pod vedením Hanky Čermáko-
vé. Denní stacionář, od 15 hodin. Vstup volný.

20. 6.   Pěvecký sbor Besharmonie pod vedením Libora Sládka 
s repertoárem od středověku po jazzovou hudbu (na progra-
mu díla Zdeňka Lukáše, Leonarda Cohena, Thomase Tallise 
a dalších). Kostel sv. Rodiny, od 18 hodin. Vstupné dobro-
volné.

21. 6.   Flétna a klavír – koncert žáků paní učitelky Zuzany Hrbkové. 
Refektář, od 17 hodin. Vstupné dobrovolné.

23. 6.   Kytarový koncert se zpěvem – kytara: Martin Křehnáč, 
zpěv: Jan Janda (renesanční, barokní a romantické skladby). 
 Refektář, od 15.30 hodin. Vstupné dobrovolné.

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.

Kulturáček na Bílé Hoře

Kulturáček v červnu uzavírá svou kulturní sezonu, dále si však můžete 
přijít posedět na naši zahrádku, poslechnout si trochu živé muziky, ne-
bo si i po dohodě donést vlastní kytaru a zazpívat si u nás.

Přes léto chystáme na první dva týdny v srpnu denní PŘÍMĚSTSKÉ 
TÁBORY s angličtinou a bohatým programem pro děti zaměstna-
ných rodičů, vždy ve všední dny od 8 do 17 hodin. Více informací na: 
nadabartova@gmail.com nebo: 723004777

Od září se na vás opět budeme těšit v Kulturáčku s bohatým kulturním 
i divadelním programem a s nabídkou zájmových kroužků. 

 6. 6. a 13. 6. – Živé hraní v hospůdce! Další oblíbený hudební večer, 
k pivku, vínku, zpěvu i poslechu. Vždy od 19 hodin.

26. 6.   Loučíme se se školou – zábavné odpoledne se soutěžemi, 
atrak cemi, písničkami a tancem s hudební skupinou Myš 
a Maš. Vstupné dobrovolné. Od 16 hodin.

Ke Kulturnímu domu 14, Praha 17 – Řepy (vedle bikrosového 
areálu), www.kulturacek.cz.

KAM ZA KULTUROU

Prázdniny pro předškoláky
Občanské sdružení Augmentum, 
provozovatel Sportovní školky Řepy, 
připravuje v červenci a srpnu speciální 
prázdninový provoz pro děti od 2 do 7 let. 
Připraveny jsou sportovní aktivity jako plavání, hry a výlety, výuka 
angličtiny, celodenní pitní režim a strava v bio kvalitě. 

Cena dopoledního programu (7 – 13 hod.) činí 500 Kč,  
celodenní program (7 – 18 hod.) stojí 650 Kč. 

Více informací na www.augmentum.cz.
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Jak vůbec člověk začne včelařit?
Tradičně se toto „řemeslo“ předává z generace 
na generaci, ale nedělá se to tak vždycky. Ve 
větších městech mají mladí lidé zájem o chov 
nějakého živočicha, někdo si pořídí leguána 
a někdo si pořídí včely. Já osobně včelařím od 
12 let. Jako malý kluk jsem stál na zahradě na 
jižní Moravě a spatřil dědu, jak 
včelaří. Uviděl jsem tmavou skvr-
nu a bzučení – přiletěl roj, sedl 
na malý stromek a já automaticky 
jednal. Vzal jsem krabici od bot 
a bez ochranných pomůcek jsem 
jej přesunul do krabice a odnesl 
do sklepa. První kontakt s rojem 
nad hlavou byl ten nejdůležitější 
impuls.

Čemu přesně se tedy věnuje 
Augustin Uváčik?
Mnohým činnostem – včelařství 
jsem vystudoval v Nasavrkách, dě-
lal jsem pak včelmistra v zeměděl-
ském družstvu a staral se o země-
dělské produkty, zejména pak o ty 
včelí jako je med. Vystudoval jsem 
v tomto oboru vše, co se dalo, dá-
le se vzdělávám i v zahraničí. Je-
diné, čeho bych ještě mohl dosáh-
nout, je stát se soudním znalcem 
v oboru včelařství. Spolupracuji 
s veterinární správou, pořádám 
v Praze besedy o včelařství, dělám 
na různých projektech, největší 
radost mám z on-line přenosu 
z úlu www.vcelyonline.cz. Vidím, 
odkud se návštěvníci připojili 
a jak dlouho na stránce zůstali. 
Díky tomuto projektu vyplývají 
napovrch různé včelí objevy, kte-
ré budu postupně uveřejňovat, 
zanedlouho mi vyjde článek v časopise Včelař-
ství. Zatím si však většinu nechávám pro sebe, je 
jednoduché ze sebe mezi včelaři udělat hlupáka. 
V současné době komunikuji s několika vědecký-
mi pracovišti a uvidíme, jak se to vyvine.

Čím se živíte, když většinu času věnujete 
včelám?
Převážnou část roku se pohybuji v Rakousku, 
pracuji ve finančních službách. Zabývám se bez-
pečnostními prvky, které jsou natolik důležité, 
že o nich nemohu hovořit. Dále píšu i knihu, ale 
nějak se s ní peru, ještě je třeba tomu věnovat 
čas. Je to jako u medu: pokud chutná mně, tak 

ať chutná i ostatním. Nicméně abych to shrnul, 
komerčně nevčelařím, je to ale můj největší ko-
níček spolu s myslivostí.

Jak se včelaři sdružují?
98% procent všech včelařů je sdružených v Čes-
kém svazu včelařů. Já jsem jednatel základní 

organizace (ZO) Řeporyje, pod kterou spadá 5 
obcí: Řeporyje, Slivenec, Řepy, Ořech a Stodůl-
ky. Máme zhruba 36 včelařů, 267 včelstev. 

Ale o včelách a včelařích se toho obecně 
moc neví…
No, zatím příliš ne, ale musíme se umět prodat 
– poslední dobou jsme se začali více ukazovat, 
i včelaři pochopili, že je třeba včelí produkty li-
dem nabízet a předvést, že umíme dělat kvalitu. 
V naší organizaci se také snažíme, aby byli vče-
laři vzdělaní a měli dostatek informací. Určitou 
vinu na tom nesou kolegové, kteří se chtějí vrá-
tit o takových dvě stě let zpět, tzv. alternativní 

včelaři. To není zdravé, nějak se přeci vyvíjíme, 
máme hodně možností a chce to je využít. Když 
někde řeknu, že můj koníček je včelařství, tak se 
lidé jen usmějí, a to mi přijde škoda. V Rakousku 
to je úplně jinde, tam vědí, že včely jsou důležité 
– včelařství je tam silně vybudované, předává se 
z generace na generaci a ta nit se netrhá. My to 

naše včelařství máme hodně na-
rušené komunismem a fašismem, 
vztah k přírodě se za tu dobu změ-
nil. Český nadšenec do ekologie ví 
o stavu velryb v Japonsku, je in-
formován o svém sklípkanu z Afri-
ky, kterého má v teráriu, ale o čes-
kých včelách neví nic. A přitom 
jsou včely důležité. Už Albert Ein-
stein v roce 1922 řekl, že kdyby vy-
mřela včela, tak do čtyř let vymře 
lidstvo. 98 % rostlin je opylováno 
včelami, a kdyby zmizely, nemá 
kdo rostliny opylovat a ty by také 
zemřely. Samozřejmě se dá opy-
lovat květina i bez včely, pomocí 
štětečků (jak to dělají např. v Ha-
noji), ale to není řešení…

Dá se u nás včelařstvím uživit?
V současné době je včelařství po-
měrně na vrcholu a každý včelař, 
který má dostatečný počet včel-
stev (záleží také na úrovni vyu-
žívané technologie), by se měl 
uživit. Je to ale dlouhodobá zá-
ležitost, prakticky na celý život. 
Já mám pětapadesát včelstev a ty 
dvě tuny medu, co včely vyprodu-
kují, prodám velmi rychle. Do pár 
let plánuji rozšíření na takových 
dvě stě včelstev a budu se tomu 
věnovat naplno. 

Povězte, jak se včelaří ve velkoměstech? 
Jde to vůbec?
V Praze máme včely na střeše jednoho velké-
ho obchodního centra, je to veřejně přístupné 
místo. Celý projekt je mezi lidmi velmi populár-
ní, lidé mohou koukat na včelaře při práci přes 
vitrí nu – být s nimi v blízkém kontaktu. Zajímavé 
je, že Praha je čtvrté město na světě, které má 
instalované úly na střeše v tak velké aglomeraci. 
V jednání je více pražských objektů, kde se bu-
dou včely umisťovat. Jinak včelíny se nachází 
i na Letišti Praha, kde mají specifickou funkci – 
signalizují míru znečištění ovzduší. Včela je totiž 
schopná filtrovat ovzduší a její tělo pak ukazuje 

Kvalitní med lze získat pouze od včelaře
Augustin Uváčik je včelař tělem i duší a o svém největším koníčku by mohl mluvit hodiny a hodiny. V rozhovoru pro Řepskou 
sedmnáctku pojďme alespoň nakouknout pod víčko toho pravého medu.

Augustin Uváčik vesele při práci s včelami.

Foto: archiv Augustina Uváčika
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stav znečištění. Je to jedno z mála letišť na svě-
tě, kde se včel takto využívá.

Produkují včely kvalitní med, když žijí 
v nečistém prostředí?
Tuto otázku dostávám velmi často. Nejlepší způ-
sobem, jak lze zjistit, zda je produkt kvalitní, je 
laboratorní test. A co myslíte, jak to dopadne?

Myslím, že kvalitní nebude…
To si myslí spousta lidí, ale opak je pravdou. 
Květ na nějakém ovocném stromě kvete cca ně-
kolik dní – vytváří nektarium do té doby (záleží 
samozřejmě na počasí vlhkosti a dalších fakto-
rech), než přiláká včelu. Dojde tak k opylení 
květu. Ta včela nektar sebere, ve svém těle ho 
přefiltruje a med se vyrobí přímo ve včele. Tak-
že jediný a pravý med je ten, který vyrobí pouze 
včela medonosná. Kvalita medu v Praze a okolí 

se dá tedy srovnat s produkty, které pochází od 
včel z nedotčené přírody i chráněných oblastí, 
např. Šumavy. 

Jak je to s kvalitou medu u nás v České 
republice?
Opravdu kvalitní med se dá získat pouze u včela-
ře aneb „Tak jako znáte svého lékaře, tak znejte 
i svého včelaře“. To, co po medu chceme je, aby 
byl pro člověka biologicky hodnotný. Medy se 
supermarketů nejsou dobrá volba, protože pou-
ze tři až čtyři výrobci medu diktují, co se bude 
prodávat u nás v obchodech. V těchto medech se 
pak nacházejí sirupy a s pravým medem nemají 
nic společného. V Rakousku mají medy v super-
marketu kvalitu potvrzenou a najdete jich v re-
gálu třeba přes třicet druhů od různých včelařů 
z okolí daného obchodu. Pro spotřebitele je dů-
ležité, aby si kupoval med od místního včelaře, 
a to z mnoha důvodů. Nejen, že tím podpoří ten 
region, ale i včelaře, který se pak může dále roz-
víjet. Před pár lety stál med 50 – 60 Kč, a včelaři 
pak měli zastaralé úlové sestavy. Já sem pro to, 

aby cena byla lehce vyšší. Včelař by tak mohl lé-
pe prosperovat, pořizovat si moderní technolo-
gie, mít čisté produkty atd. Pro upřesnění, český 
med je považován za jeden z nejkvalitnějších na 
světě, protože podmínky jsou tu nastavené vel-
mi přísně (veterinární a hygienické předpisy). 
Nejkvalitnější med vyrobí včela a jediný, kdo ho 
může pokazit, je včelař.

Pojďme ke včelím produktům. Jak je lze 
využívat k léčbě?
Včelí produkty jsou med, vosk, propolis, včelí jed 
a mateří kašička. Včely si staví plásty z vosku, 
mateří kašičkou krmí skrz žlázu v hlavě zejmé-
na včelí matku, larvičky… Včela filtruje toxiny 
z přírody – z těch se stává pak jed apitoxin. Je 
zhruba podobný hadímu jedu, ale nemá takovou 
intenzitu. Léčba pomocí včel a včelích produktů 
se nazývá apiterapie. 

Máte nějaké zajímavé zkušenosti 
s apiterapií?
Já si třeba apitoxin píchám do bolavého kolene. 
Ale mám zajímavé zážitky z Jedličkova ústavu 
v Praze. Hendikepované klienty jsme vyvedli 
k úlu, kde očividně docházelo ke komunika-
ci s včelami, všichni byli šťastní, což potvrdili 
i ošetřovatelé. Takže léčba pomocí včel zafungo-
vala i tímto způsobem, nejen pomocí propolisu 
a včelího jedu. Jinak včelím jedem jsem pomáhal 
léčit jednu babičku, která měla roztroušenou 
sklerózu. Tyto ozdravné procesy jsou pro mě 
velká motivace. Oni včelaři se celkově dožívají 
vysokého věku díky mnoha faktorům – pracují 
v přírodě, jsou v kontaktu se zvířaty, konzumují 
zdravé včelí produkty. A celkově je tam ta ener-
gie, kterou tvor člověku předává. 

O včelařství i přednášíte, co vás na tom 
baví?
Víte, když člověk dělá do včel, zasáhne mnoho 
oborů. Od veteriny před ochranu přírody po 
publicistiku až učitelství. Výuka mě velmi baví, 

chodil jsem hlavně mezi děti z mateřských škol, 
to je opravdu velká energie. Pak jsem přednášel 
i pro starší žáky ze základních škol, zajímaví by-
li hlavně puberťáci. Nikdo to nečekal, ale byli 
velmi interaktivní, ptali se mě na detaily, což 
je úžasné. Poslední dobou mě oslovují i dospělí 
včelaři, chtějí se vzdělávat a tomu bych se rád 
věnoval více, protože oni pak své znalosti mo-
hou předávat dál svým dětem a celé včelařství se 
tím pádem může rozvíjet. Dalším zajímavým pro-
jektem je Včelín Ořech (www.vcelinorech.cz) – 
prosklený včelín k  pozorování včel i včelařů. Teď 
tam můžou jezdit školy, rodiny s dětmi a nemusí 
se bát, že dostanou žihadlo. A 23. června tam 
máme Medobraní, takže všechny srdečně zvu!

Když se tady bavíme o včelách, vzpomněla 
jsem si na film Babička, kdy malá Barunka 
(v podání Libušky Šafránkové) šla k úlu 
říct včeličkám, že babička umřela. Je na 
tom něco pravdy, že se musí včelám říci, že 
jejich včelař odešel?
Já si tuto scénu přesně nepamatuji, ale vím, že 
když zemře včelař, tak většinou umírají i včely, 
když není nástupce, který by se o ně postaral. 
Včela dneska už není schopná sama v přírodě 
fungovat. Ze všech včelstev by bez pomoci pře-
žilo cca 6 % včel, ale pokud přijde ihned včelař-
-nástupce, včely mohou žít v klidu dál. Chce to 
začít využívat nové technologie, pořídit si nový 
úl, aby se včelařství mohlo vyvíjet. Zajímavé je, 
že poslední dobou se včelám začínají věnovat 
i ženy, a to nejen z hlediska svého hobby, ale 
ekonomického přínosu – aby měly med pro děti, 
mohly s ním obchodovat atd.

Otázka na závěr, jaký máte vůbec vztah 
k Řepím?
Víte, já ani nevím, odkud jsem. Narodil jsem 
se v jižních Čechách, vyrůstal jsem na Moravě, 
žil jsem v Praze. V Řepích mám rodinu, za kte-
rou jezdím, a v současné době jsem povětšinou 
v zahraničí. Takže odkud já jsem? Jsem zkrátka 
Homo sapiens.

Děkuji za rozhovor  
a přeji hodně štěstí ve včelaření i životě.

Kateřina Mydlářová

Foto: archiv Augustina Uváčika

Augustin Uváčik (42 let)
•  Včelař, pedagog, publicista
•  Vystudoval včelařskou školu 

v Nasavrkách 
•  Vlastní 55 včelstev
•  Prohlížitel včelstev u Státní veterinární 

správy – specialista na nemoce 
•  Jednatel Základní organizace Českého 

svazu včelařů Praha 5 – Řeporyje
•  Vlastní pozorovací kamerový systém na 

sledování včel www.VcelyOnline.cz
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 Červen v
5. 6. Závěrečný koncert hu-
debního oddělení: srdečně zveme veřejnost. 
Vstup 1 Kč. Od 18 hodin, kino Ořechovka. 

6. 6. Závěrečné vystoupení tanečního od-
dělení: diváci velmi vítáni. Vstup 1 Kč. Od 
18 hodin, kino Ořechovka. 

8. 6. Keramická sobota: pro děti i další zá-
jemce, kteří nemají čas na pravidelné krouž-
ky v DDM. 
Cena za dvouhodinovku 50 Kč pro děti, 
150 Kč pro studenty do 26 let a 250 Kč 
pro dospělé nebo rodiče + dítě. Přihláš-
ky předem na tel. DDM 235 323 333 nebo 
klara.pliestikova@ddmp6.cz.
Od 10 do 12 hodin a od 12 do 14 hodin, ke-
ramická dílna

17. 6. – 21. 6. Závěrečná výstava „Život ko-
lem nás“: výstava prací dětí, mládeže a do-
spělých z keramických a výtvarných kroužků 
DDM. Velký sál DDM.

17. 6. Vernisáž: slavnostní zahájení výstavy. 
Od 18 hodin, velký sál DDM.

18. 6. Turnaj ve sportovních hrách: slalom 
s míčem, běh, skok daleký, hod diskem a pře-
kážkový běh. Pro děti a mládež od 7 do 15 let. 
Od 15.10 do 16.30 hodin, klub K.M.R. na ZŠ 
Dědina. Zdarma.

19. 6. Vycházka za uměním – Alfons Mucha 
– plakáty ze sbírek I. Lendla: pojďte si s ná-
mi prohlédnout výstavu Muchových plakátů 
do Obecního domu. Sraz v 15 hodin u DDM.
Cena: děti 60 Kč při min. počtu 15 dětí, do-
spělí plná cena 180 Kč (10% sleva s Open-
card), skupinová cena při počtu min. 11 do-
spělých = 130 Kč
Přihlášky předem na tel. DDM 235 323 333 
nebo klara.pliestikova@ddmp6.cz

25. 6. Loučení se školou: tradiční velká ak-
ce pro děti a mládež, hry, soutěže, skákací 
hrad, trampolína atd. Od 15.30 do 18.30 ho-
din (registrace do 17.30 hod.). Dopravní hři-
ště DDM na Vypichu. Vstup volný.

Podrobné informace o všech programech na-
jdete na www.ddmp6.cz.

Mgr. Jana Němcová

U Boroviček 1, Řepy • Tel.: 235 323 333
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Programy pro řepské seniory
Klub seniorů Průhon
Každou středu, vždy od 9 do 11 hodin, Kulturní 
centrum Průhon, Socháňova 1220, Praha 17. Vstup 
volný. Klub vede paní Ivana Jelínková.
Program v červnu: 5. 6. Nordic walking (severská 
chůze 2. část), 12. 6. Volný program, 19. 6. Výživou 
proti rakovině (vede paní Gazdíková), 26. 6. Volný 
program.

Klub aktivního stáří (KLAS)
Každé pondělí, vždy od 15 do 17 hodin, Kulturá-
ček na Bílé Hoře, Ke Kulturnímu domu 14, Praha 17. 
Vstup volný. Klub vede paní Miluše Pražáková.
Program v červnu: 3. 6. Posezení s jubilanty – k po-
slechu hraje pan Kotas, 10. 6. Nordic walking (se-
verská chůze 2. část), 17. 6. Volný program, 24. 6. 
Grilování na ukončení sezóny.

Klub Gemini
Každé pondělí od 15.30 do 17.30 hodin, nízkopra-
hové zařízení Klub 17, Socháňova 1221, Praha 17. 
Vstup volný. Klub vede paní Majka Hallerová.
Program v červnu: 3. 6. Společenské hry, 17. 6. 
Zazpívat přijde pan Honza Roušar, 10. 6. Grilování, 
24. 6. Výroba papírových tašek.

Kluby provozuje Centrum sociálně zdravotních služeb. Bližší informace vám poskytnou pracov-
nice 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

Občanské sdružení Zajíček na koni zve všechny děti na 

V Í K E N D  V  S E D L E  22. – 23. 6. 2013
Přijďte se projet na koni, zacvičit si na něm, něco hezkého si vyrobit…
Akce je určena pro děti s doprovodem. Vítány jsou děti zdravé i handicapované.
Více info na www.zajiceknakoni.cz nebo m.splavec@zajiceknakoni.cz



Úspěch školy
Základní škola Jana Wericha postoupila do republikového finále po-
hybových skladeb Česko se hýbe, cvičí a tančí. Cílem akce je upozornit 
na problematiku obezity v důsledku nedostatku pohybu dětí. Repub-
liková přehlídka akce Česko se hýbe, cvičí a tančí proběhne 1. červ-
na 2013 v O2 aréně a očekává se účast přes 2500 dětí! -red-

Školení pro učitele v rámci 
projektu saferinternet.cz

V květnu se uskutečnilo na Základní škole Ja-
na Wericha školení pedagogického sboru na 
téma „Bezpečný internet“.
Vzdělávání v této oblasti je podporováno 
Národním centrem bezpečnějšího internetu 

(NCBI). Jeho cílem je přispívat k bezpečnějšímu užívání internetu, 
moderních informačních a komunikačních technologií, k osvojování 
etických norem v on-line komunikaci a napomáhat předcházení a sni-
žování možných sociálních rizik spojených s jejich užíváním. Centrum 
poskytuje pomoc učitelům i rodičům a působí proti šíření ilegálního 
obsahu na internetu. 
Školení učitelům přineslo aktuální informace týkající se vývoje 
v oblasti on-line technologií a seznámení s problémy, které se v této 
souvislosti objevují. K nim samozřejmě patří i oblast sociálních sítí, 
komunitních serverů a mobilních technologií, jež nabývají v posled-
ních době na popularitě. Naše škola se již několik měsíců aktivně 
zabývá danou problematikou a spolupracuje s odborníky na preven-
tivních programech bezpečného internetu. Díky tomu jsme v těchto 
dnech obdrželi status eSafety Bronze Label. 
Protože si všichni uvědomujeme, o jak aktuální téma se jedná, plá-
nujeme v podobně zaměřených aktivitách pokračovat a pokusit se 
dosáhnout stříbrného hodnocení eSafety Label.

Mgr. Eva Vojtíšková, ZŠ Jana Wericha

Soutěže Sapere a Finanční 
gramotnost
Žáci 2. stupně se v poslední době zapojili do soutěží, které prověřují 
jejich vědomosti v nových oblastech vzdělávání. A rozhodně si 
nevedli špatně!
Již počtvrté se žáci devátých tříd naší školy zapojili do celostátní 
soutěže „Finanční gramotnost“. Soutěž je čtyřkolová, vyřazovací 
a probíhá formou on-line odpovědí každého soutěžícího žáka na ge-
nerované otázky z oblasti finanční gramotnosti. 
Podobným způsobem probíhá také soutěž „Sapere“, která je zamě-
řená na poznatky z oblasti zdravého životního stylu. Naše škola stála 
již u počátků této soutěže. Školního kola se letos zúčastnilo celkem 
189 žáků 2. stupně. Nejlepších výsledků dosáhly tyto žákyně: Linda 
Krsková, Barbora Chlupáčová – obě z 8. A a Lucie Doláková z 6. A. Tyto 
dívky vytvořily soutěžní družstvo, které postoupilo až do celostátního 
kola, kde změřilo své síly s dalšími vítězi z jednotlivých krajů.

Mgr. Zuzana Folprechtová, ZŠ Jana Wericha 
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Pozvání do Klubu 17
Nízkoprahové zařízení Klub 17 sídlí v Socháňově ulici naproti Kultur-
nímu centru Průhon. Vstup zdarma pro všechny děti a mládež od 6 
do 18 let. Otevřeno v úterý, ve středu a v pátek od 15 do 20 hodin. 
Tématem měsíce je tatto, piersing.

Z červnového programu vybíráme: 4. 6. – Návrhy na tetování a pier-
sing. 5. 6. – Odlévání hrnků z lité hmoty. 7. 6. – Fotbalový turnaj. 
11. 6. – Sportovní odpoledne na zahradě (dle počasí). 12. 6. – 
Blendování z Fimo hmoty. 14. 6. – Malujeme, tetujeme na obličej. 
18. 6. – Jedeme na paintball. Kam: Hostivice. Kdy: 15 – 19 hodin. 
19. 6. – Glazování hrnků. 21. 6. – Turnaj v piškvorkách. 25. 6. – Ba-
tikujeme trička. 26. 6. – Drátkování – strom života. 28. 6. – Vítání 
prázdnin – „Disco Klubu 17“ a „Den otevřených dveří“.                 -red-

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

ZŠ Jana Wericha Adopce tamarína 
bělovousého
Naše třída se rozhodla přispět na chov jednoho ze zvířat zoologické za-
hrady v Praze.
Vybrali jsme si vzácného tamarína bělovousého, který patří mezi opičky 
drápkaté, a stali se jeho adoptivními rodiči. Vybraná částka 4 000 Kč bude 
použita na nákup krmení a další potřebnou péči. Obdrželi jsme adopční lis-
tinu, na nově upravené expozici naší opičky je umístěna cedulka s názvem 

školy a třídou. Jsme rádi, že můžeme tomuto ohroženému druhu naším 
příspěvkem pomoci. Získali jsme tak nového člena třídy, kterého půjdeme 
do pražské ZOO brzy navštívit. Všichni už se velmi těšíme!

Třída 4. D, 
ZŠ genpor. Františka Peřiny
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Letní tábory KC Průhon
Turistický oddíl ŤAPKA pod vedením Lucie Macourkové pro Vaše děti 
připravil: 
 

Příměstský tábor 
CESTUJEME PO HRADECH 
A ZÁMCÍCH 
Termín: 15. 7. – 19. 7. 2013
Cena: 1 400 Kč

Tábor pro všechny děti od 5 do 10 let, které se rády toulají světem 
pohádek a pověstí. 
Cestujeme za každého počasí od 8.30 do 16.30 hod.
Co budeme dělat? Soutěžit, vyrábět, cestovat, objevovat a hlavně 
se nebudeme nudit.
Na všechny rytíře a princezny se těší Lucka a Terka.

Přihlášky a platby: nejpozději do 21. 6. 2013 v kanceláři č. 1 v KC 
Průhon, tel. 235 313 289, 601 324 846. 

Příměstský tábor 
SPORŤÁČEK
Termín: 29. 7. – 2. 8. 2013
Cena: 1 400 Kč

Tábor pro všechny sportuchtivé  
děti od 5 do 10 let. 
Sportujeme za každého počasí od 8.30 do 16.30 hod. 
Co budeme dělat? Od jízdy na kole, koloběžce, bruslích, přes míčové 
hry, lezení po stěně až po plavání a turistiku. Heslo Fair play!
Malí sportovci se vydovádí s Luckou.

Přihlášky a platby: nejpozději do 21. 6. 2013 v kanceláři č. 1 v KC 
Průhon, tel. 235 313 289, 601 324 846. 

Pobytový tábor ATLANTIDA 
– ve spolupráci s letním táborem 
Zelňáček.
Termín: 29. 6 – 13. 7. 2013 
Cena: základní 3 600 Kč (možnost slev) 
Místo: skautská základna Šiškovice 
u Slatiňan 

Tábor pro děti od 5 do 15 let vede tým vyškolených vedoucích 
a instruktorů s dlouholetou praxí. 
Vydejte se spolu s námi na bájný ostrov Atlantida ztracený 
v hlubokých vodách oceánu. Pod moudrou vládou královny 
a pod laskavým okem Měsíční bohyně Ammu a Slunečního boha 
Sa’ata, tam v městském státě kvetla vzdělaná a bohatá civilizace. 
Prozkoumejte tajemství dávno zapomenuté moudrosti a pomozte 
dobru v boji se zlem.
Bydlet budeme ve stanech s podsadou, indiánských teepee a malé 
děti v budově, jejíž součástí je i kuchyň. Kromě táborové hry se 
budeme učit i mnoho táborových dovedností, jako je orientace 
v mapě, šifrování či uzlování.

Informace, přihlášky: Lucie Macourková, tel. 720 595 484, Tomáš 
Poláček (hlavní vedoucí) tel. 720 750 873, info@zelnacek.cz

Kulturní centrum Průhon, Socháňova 1220/27, Praha 17 – Řepy, www.pruhon.cz

Mateřinka 2013
Mateřská škola Bendova se letos již tradičně zúčastnila festivalu mateř-
ských škol MATEŘINKA, a prezentovala tak naší Městskou část Praha 17 
v oblastním kole pražská Mateřinka a následovně i v celostátním kole.
Festival Mateřinka je přehlídkou a prezentací tvořivosti učitelek mateř-
ských škol v oblasti hudebních, tanečně-sportovních a dramaticko-výtvar-
ných pódiových vystoupení předškolních zařízení. Celá akce je pro děti 
a jejich rodiče zdrojem neopakovatelných zážitků, pro učitelky velmi pří-
nosnou inspirací a pro odborníky ve školství průřezem činností mateřských 
škol v České republice.

Vystoupení našich dětí s názvem „Veselý masopust“ bylo pěvecké i ta-
neční, vyjadřovalo masopustní veselí řemeslníků a masopustních masek. 
Cílem programu bylo přiblížení české lidové tradice zábavnou formou. Ma-
sopustní průvod dětí v krásných lidových kostýmech a krojích, které jim 
připravili rodiče, předvedl tanec selky s medvědem před chalupou, tanec 
se zpěvem „Kalamajka“, písně o řemeslech, taneční veselici a závěrem prů-
vod se zpěvem „Jemine, domine, masopust pomine…“ Veselé vystoupení 
se líbilo nejen dětem, ale i odborné porotě, která nás vybrala z pražské 
Mateřinky do finále v Nymburce.

Na přípravě a nácviku písní pracovala paní učitelka Miroslava Martincová, 
pohybovou choreografii vystoupení vedla ředitelka Ivana Panochová. Vy-
stoupení se naučili pětileté děti z pěveckého sboru MŠ Bendova a předško-
láci z oddělení Veverky, Ježečci a Sovičky. Celkem jich vystupovalo dvacet 
a všem patří velká pochvala za vzornou reprezentaci naší městské části.
Na celostátní festival jsme dostali trička od starostky MČ Praha 17 Bc. Jitky 
Synkové a kšiltovky s logem naší „sedmnáctky“ i se stonožkou MŠ Bendo-
va. Moc se nám líbí a děkujeme.

Ivana Panochová,
ředitelka MŠ Bendova

Foto: archiv MŠ Bendova

Foto: archiv MŠ Bendova
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Obrovský úspěch volejbalistek SK Španielka!
Velkého úspěchu letos dosáhly volejbalistky-kadetky sportovního klu-
bu Španielka Řepy. Poprvé v historii se dostaly na pomyslnou bednu ve 
volejbalové extralize ČR. Po několika čtvrtých, pátých a šestých místech 
to letos konečně „cinklo“! Domů přivezly nakonec bronzové medaile 
a zařídily tak pro klub i městskou část historicky první medaili v jed-
nom ze šesti nejpopulárnějších a nejrozšířenějších sportů, kterým vo-
lejbal bezesporu je. Cesta k tomuto úspěchu však byla dlouhá a nároč-
ná. V základní části skupiny „A“ skončilo družstvo na skvělém druhém 
místě. Ve druhé, nadstavbové části, však přišla řada zranění a většina 
zápasů se odehrála bez několika hráček základní sestavy. V této chvíli 
se ukázala vyrovnanost tohoto družstva, jenž přes tato úskalí skonči-
lo na hezkém třetím místě. Tuto pozici však bylo nutno obhájit v play-
-off. Nejnáročnější část soutěže však ještě měla přijít. Na konci dubna 
následovaly dva turnaje „final-four“. Do tohoto finálového turnaje se 
nakonec probojovala družstva VK Prostějov, Madeta České Budějovice, 
VŠ Plzeň a samozřejmě Španielka Řepy. Všechna družstva se na toto fi-

nále důkladně připravila. Bylo jasné, že kromě volejbalového umu bude 
rozhodovat lepší fyzická kondice, mentální odolnost a také kousek toho 
sportovního štěstí. Po prvním turnaji se družstvo Španielky drželo na 
třetím místě. Tuto pozici nakonec v závěrečném finále, konaném v Čes-
kých Budějovicích, uhájilo. I když k umístění na stříbrné pozici scházel 
pouze jeden bod, všechny stejně zaplavila ohromná vlna radosti. Plná 
sportovní hala, krásné bouřlivé sportovní prostředí, všichni rodiče, na 
jejichž tvářích se objevily slzy štěstí a radosti, neboť byli hrdí na své ra-
tolesti, objímající se hráčky, křepčící po palubovce, spokojený a příjem-
ně unavený trenér – to vše dokreslovalo atmosféru závěrečného vyvr-
cholení. Hráčky, realizační tým i rodiče si oblékli stejná trička s názvem 
„Letos nám to pěkně cinklo“. Poté následovalo dekorování prvních tří 
družstev medailemi. Nakonec přišlo na řadu focení týmů, rodičů i ostat-
ních fanoušků. Mistryněmi ČR se staly volejbalistky Madety České Budě-
jovice, na druhém místě skončily hráčky VK Prostějov. Družstvo VŠ Plzeň 
nakonec na ocenění nedosáhlo, tak jako Španielka před čtyřmi roky, 
ale to už je dávná historie. Bronzové družstvo tvořily tyto hráčky: na-
hrávačky Barbora Jelínková a Tiziána Baumruková, universálky Tereza 
Mezuliánková a Nikola Křišťanová, blokařky Barbora Jakovcová, Anna 
Arquero, Simona Jírová, Karolína Pavlíčková, smečařky Zuzana Malin-
kovičová, Kristýna Musilová a Markéta Bízková a libero Anna Kodídková. 
Trenérem byl Jaroslav Honzík, technickým vedoucím Lubomír Hron.

Tímto bych chtěl poděkovat rodičům, ZŠ Jana Wericha a Městské části 
Praha 17 za podporu a přízeň, bez které bychom tohoto velkého úspě-
chu těžko dosáhli!

Jaroslav Honzík 

Veškeré informace o tomto družstvu i celém sportovním klubu dostane-
te u předsedy klubu Jaroslava Honzíka na tel.: 737 375 831.

Foto: Marek Malinkovič

SK ŠPANIELKA ŘEPY
informuje

ŠP
ANIELKA

Ř EPY

Družstvo mladších žákyň – bronzový tým 1. ligy ml. žákyň

ZÁVĚREČNÉ POŘADÍ EXTRALIGY KADETEK ČR:

1. Madeta České Budějovice 7. TJ Ostrava

2. VK Prostějov 8. KP Brno

3. SK Španielka Řepy 9. Sokol Frýdek-Místek

4. VŠ Plzeň 10. PVK Přerov

5. Olymp Praha 11. ŠKS Mikulova

6. Loko Plzeň 12. SCM Vysočina

V sobotu 11. května se na hřišti u řepské soko-
lovny uskutečnil již 10. ročník nohejbalového 
turnaje neregistrovaných hráčů. I přes nepří-
zeň počasí se přihlásilo devět tříčlenných tý-
mů a během chladného sychravého květnové-
ho dne si pánové na antukovém povrchu užili 
mnoho poctivých zápasů. Na třetím místě se 
umístil tým Smršť, pomyslnou stříbrnou me-
daili získalo družstvo Rio a první příčku obsa-
dilo trio s názvem Volejbal. Všem oceněným 
poblahopřála a poháry předala starostka MČ 
Praha 17 Bc. Jitka Synková. Poděkování za 
pohodový sportovní den patří zejména Janu 
Kechnerovi, organizátorovi turnaje, a Měst-
ské části Praha 17, která převzala záštitu nad 
celou akcí. -kam-

Nohejbalový turnaj „O pohár starostky“

Foto: -kam-Foto: -kam-
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Nábor členů – softballový 
oddíl Storms Řepy
STORMS = Sdružení Trenérů 
a Odhodlaných Rodičů Milujících Softball

Softballový oddíl Storms Řepy nabírá dívky 
do všech věkových kategorií od 6 do 30 let. 
Jedná se o pálkovací hru podobnou base-
ballu, která je svými rozměry a pravidly urče-
na převážně pro ženy a mládež. Nabízíme spor-
tovní vyžití za nízké ceny a celoroční program. Tréninkové dny je možno 
přizpůsobit podle individuálních potřeb a dalších zájmů. Hrajeme nejvyšší 
české soutěže téměř ve všech kategoriích, včetně seniorské. 
V případě zájmu volejte 603 306 590 nebo pište na screpy@seznam.cz. 
Softballové dovednosti si můžete vyzkoušet kdykoliv po dohodě na výše 
uvedených kontaktech.

Martina Jarešová

Dětská atletická 
liga 2013

Sportovní areál při ZŠ Jana Wericha ve Španielově ulici

Vždy od 15 hodin prezentace, v 16 hodin zahájení

12. června  –  Author Rodinná Pražská 
Padesátka pro děti

19. června  –  Sprintersko-překážkové 
odpoledne

 4. září  –  Vícebojařské odpoledne
11. září  –  Vrhačsko-štafetové odpoledne, 

slavnostní vyhlášení celé série

Doprovodný program: skákací hrad, nafukovací 
prolézačky, občerstvení.

Věkové kategorie: atletická školka: 2007 – mladší, 
minipřípravka: 2005 – 2006, přípravka: 2004 – 2002, 
mladší žactvo: 2001 – 2000, starší žactvo: 1998 – 1999. 

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

 www.repy.cz -red-

21. mistrovství ČR Masters 
v silovém trojboji
Sporting APIS Praha pod záštitou Městské části Praha 17 uspořádal v so-
botu 27. dubna již 21. Mistrovství ČR Masters v silovém trojboji můžu a žen. 
Po pečlivém převážení zapálených sportovců se od 10 hodin započalo celé 
klání. Soutěžící se utkali ve dvou mužských a dvou ženských váhových ka-
tegoriích bojovali o poháry, které vítězům následně předal místostarosta 
MČ Prahy 17 Mgr. Bořek Černovský. Trojboje se zúčastnilo celkem 41 mužů, 
4 ženy a 24 klubů a oddílů. Více informací naleznete na webových strán-
kách www.silovytrojboj.cz.

-kam-

Sváteční 
fotbalový turnaj
Šestý ročník Řepského poháru v kopané pro ročník 2002 se odehrál 
1. května 2013. Pohár se přesunul na hřiště Sokol Řepy a hrálo se 
sestavě 7 + 1 na obou hřištích současně. I letos se bojovalo o první 
místo až v posledních dvou utkáních, což bylo potvrzením vyrovna-
nosti celého turnaje. Hráči odvedli maximum z toho, co umějí, a tak 
jsme po zásluze mohli vyhodnotit nejlepšího střelce, kterým se stal 
Daniel Žížala ze Sparty Praha. Nejlepším hráčem turnaje byl zvolen 
Lukáš Hroník ze Slavie Praha a nejlepším brankářem zase Václav Du-
ben z Vysočiny Jihlava.
Turnaj vyhrála Sparta Praha, druhé místo obsadila Příbram a bronzové 
medaile si odvezli hráči Slavie Praha. Další týmy se umístily v pořadí 
Bohemians 1905, Vysočina Jihlava, Junior Teplice, Hradec Králové 
a 1. HFK Olomouc. Ceny vítězům předala starostka Městské části Praha 
17 Bc. Jitka Synková.

Jaroslav Chudomský

Foto: Jiří Halfar

Foto: -raš-

Starostka Bc. Jitka Synková s vítězným týmem Sparta Praha.
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Staré Řepy – náves v proměnách
Během osobních setkání s vámi, čtenáři, jsem mnohokrát zaslechl poznámku, abych o řepské historii více publikoval 
v obrazech. Přání se mají plnit, a tak si v tomto čísle Řepské sedmnáctky můžete prohlédnout starou náves s postupnými 
změnami názvů až po dnešní pojmenování.

Na fotografie z roku 2013 již rybník není, 
protože neexistuje. Jeho zrušení znamenalo 
citelnou ztrátu. Stejně jako na rybníku 
„Průhon“, který v roce 1980 musel ustoupit 
výstavbě nového sídliště, tak i tady se několik 
generací dětí učilo bruslit. Podobný osud 
zániku však čekal i na jiné řepské rybníky – 
můžeme jmenovat např. „Kubišťák“, zrušený 
v letech 1966 – 67. Nedlouho po něm zanikl 
i „Statkový rybník“, který býval součástí 
klášterního statku a údajně odsud bral vodu 
na zalévání i legendární Václav Babinský, 
v době svého zahradnického působení 
v klášteře.
Ulice na snímku se bohudík dnes nazývá 
Žalanského a ne Gottwaldova. 

Jaroslav Hájek, zastupitel

Na fotografie z roku 2013 již rybník neníN
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Na první fotografii z roku 1930, těsně 
po zavedení elektrického proudu, vidíte 
náves s rybníkem a přírodní hrází u kostela 
sv. Martina, který je jednou z nejstarších 
a nejcennějších řepských stavebních památek. 
Přesné datum zahájení jeho stavby je 
předmětem častých odborných diskusí. Při 
posledním stavebním průzkumu v letech 1986 
– 1987 byl odhalen původní, tedy románský 
vstup, který je charakteristický pozdně 
románským portálem vedoucím od severní 
strany. Současná stavba však nese viditelné 
stopy úprav z 19. století, kdy byl také na dnešní 
řepský hřbitov přemístěn i bývalý hřbitůvek 
obklopující kostel. 
Na fotografii je již vidět ulice, která tehdy byla 
prašnou cestou a pyšnila se názvem Wilsonova. 
Původní pojmenování však znělo cesta K Bílé 
Hoře.

Tady už je pohled z roku 1960, s opravenou 
kamennou hrází rybníka, který tvořil 

dominantu celé návsi. Ještě v sedmdesátých 
letech býval místem pro srazy řepské „staré 

a mladé gardy“. Pořádala se na něm 
tzv. „bosá liga“, což byl fotbalový zápas 

s tenisovým míčkem na ledě. Možná se při 
tomto nezvyklém sportovním klání stalo 

množství úrazů, což však nebylo pro místní 
až tak důležité. Odměnou bylo vyhlašování 

vítězů a společné posezení v oblíbené 
restauraci U Škopů.

I Řepy však v této době poznamenal 
komunismus a ulice byla přejmenována na 

Gottwaldova.
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Ulice Galandova: spojuje ulice Makovského a Žalanského a je po-
jmenována podle slovenského malíře, grafika a ilustrátora Miku-
láše Galandy (1895–1938). Ten pocházel ze starého martinského 
měšťanského rodu. Absolvoval maďarské gymnázium v Lučenci, 
dále krátce navštěvoval Akademii výtvarných umění v Budapešti, 
po válce se přesunul do Prahy na Akademii výtvarných umění, kte-
rou v roce 1927 dokončil. Jeho doménou se staly motivy z běžného 
městského života (ženy z chudých rodin) se sociálně kritickým pod-
textem. Po návratu na Slovensko zakotvil v Bratislavě jako vyučující 
na škole uměleckých řemesel. Za svůj poměrně krátký a chorobami 
poznamenaný život vytvořil na 160 olejomaleb. Velké zásluhy má 
i v oblasti knižní grafiky a bibliofilie. Jeho rodný dům v Turčian-
ských Teplicích, dnes národní kulturní památka, nabízí vynikající 
expozici Galandovy tvorby.

PaeDr. Helena Kupcová

GALANDOVA
ŘEPY – PRAHA 6

Foto: -raš-

Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) je jedním ze čtyř druhů slavíků 
žijících na území České republiky a současně jediný, který se pravidelně 
vyskytuje a dokonce hnízdí v těsné blízkosti Řep. Ačkoli je slavík všeobec-
ně známý pojem, hlavně literárně, jen málo lidí má představu o tom, jak 
vypadá, jak vlastně zpívá a kde žije.

Nenápadný zpěvák 
Nekorunovaný král pěvců je úhledný, nenápadný pták, svrchu hnědavý, ze-
spodu šedavě okrový s rezavohnědým ocasem. Samec je stejně velký a zbar-
vený jako samička. Slavíci mají docela velké oči, které prozrazují, že se pohy-
bují v podrostu s nedostatkem světla. Nápadný vzhled by v takovém prostředí 
nebyl příliš platný, proto slavíci vsadili na neobvyklý hlasový projev.
Samci slavíků zpívají proto, aby získali partnerku a odradili jiné samce. Pro-
tože obývají neprostupné keřové porosty, není pravděpodobné, že by se 
partneři mohli vzájemně seznámit vizuálně. Aby se partneři vůbec potkali, 
musí samec oznámit svoji přítomnost v noci migrujícím samičkám hlasitým 
zpěvem. Ozývají se hlavně v podvečer a v noci, kdy jiní ptáci nezpívají. Zpěv 
sestávající z flétnových tónů a tlukotu je ve tmě slyšet na stovky metrů. Zdál-
ky zní slavíkův projev velmi romanticky za teplé noci, ale přímo pod okny by 
to už tak příjemný zážitek nebyl. Zpěv je neobvykle hlasitý a výrazný. Samci 
zpívají od konce dubna, nejvíce v květnu, a v červnu už přestávají. Po založe-
ní rodiny a po vyvedení mláďat není potřebné plýtvat energií na zpěv a sla-
víci se prakticky ztratí, i když jsou v dané lokalitě stále přítomni. Jakmile vy-
mění opeření po vyhnízdění, vydají se v srpnu na dlouhou cestu do tropické 
Afriky, kde přezimují v oblasti severně od rovníku. Potrava těchto ptáků je 
výhradně živočišná, složená z pavouků a hmyzu, které sbírají na zemi.

Přirozené prostředí bez příkras
Přirozeným biotopem slavíků jsou husté keřové porosty podél vodních 
toků, hlavně v nižších polohách. Jsou schopni obývat i porosty trnitých 
keřů v suchých stráních. Nejdůležitější je dostatečný keřový kryt a potrav-
ní nabídka. Mohou obývat i lokality v těsné blízkosti rušných komunikací 
a např. křoviny ve stráních vlakových tratí. Obecně preferují místa, která 
lidé příliš nenavštěvují. Ve městech si slavíci vybírají k pobytu poslední 
ostrůvky divočiny, tedy z našeho pohledu neestetická místa s částečně 
prosychajícími keři, řídkou zastíněnou vegetací a s plochami holé půdy. 
Výsadba trávy, odstranění keřů a zástavba znamená konec slavíků. V do-
konale upraveném městském prostředí, parcích a zahradách zpracovaných 

podle návrhu architekta zkrátka slavík nezazpívá.
Kromě slavíka obecného je možné v ČR zastihnout i vzácného slavíka tma-
vého a dva druhy slavíků modráčků. Slavík modráček středoevropský obývá 
vlhké biotopy u rybníků a slavík modráček tundrový se vzácně vyskytuje při 
horní hranici lesa v Krkonoších. Jak napovídá název, samci modráčků mají 
sytě modrou skvrnu na hrudi.

Řepští slavíci
V okrajových částech Řep se vyskytuje několik slavíků právě v takových 
„zanedbaných“ lokalitách. Každým rokem zpívá jeden samec těsně za ná-
dražím Praha-Řepy, další slavíci se ozývají podél vlakové trati na Zličíně. 
Celkově je v blízkém okolí Řep přibližně pět až osm párů slavíků. Ptáci se 
vrací každoročně na stejné místo a jejich noční koncerty jsou slyšitelné 

přes velkou část sídliště. Všechny druhy slavíků jsou přísně chráněny. Nej-
větším nebezpečím pro život slavíka obecného jsou změny v krajině, hlav-
ně zásahy do souvislých keřových porostů, zarůstání náletovými dřevinami 
a zastavování zbytků městské divočiny. Bydlet v hustě obydleném měst-
ském prostředí a slýchat za květnových nocí zpěv slavíka patří k nezměři-
telné hodnotě. V každém případě jde o něco mimořádného, neuchopitelný 
estetický zážitek. A přesto jsme my lidé v protikladné situaci – chceme mít 
slavíky, vrabce, koroptve a žáby, ale nelíbí se nám místa, která obývají. 
A na závěr: Víte, jak to dopadlo s císařem a jeho slavíkem v půvabném pří-
běhu H. Ch. Andersena?

RNDr. Lucie Brejšková, PhD.

Slavík – zpívá ve dne i v noci
„Co to,“ zvolal císař. „Slavík? Toho vůbec ani neznám! Je vskutku takový pták v mém císařství a v mé vlastní zahradě?  
O tom jsem nikdy neslyšel. A toho se musím teprve v knihách dočísti!“  Hans Christian Andersen: Císařův slavík

Foto: Ivan Dudáček (www.ptaci.net)
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Skvělé jídlo a pití a mnoho dalšího.. .           www.beetfest.cz

Řepský open air festival    BMX Areal U Boroviček, Praha 17

15:00 hodin 21. 6. 2013 KC Průhon

PSH  Sunshine
U-Prag | Green Smatroll | Niceland | Kung-fu Girlz

  Projekt je finančně

  podpořen z rozpočtu

  Městské části

  Praha 17

ooo........oooooooooo............... wwwwwwwww.wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww.bbbbbbeetfestttfbbbbbbbbeettffest
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Vstup zdarma

Otevřený závod horských kol - MTB 
21. června 2013, od 12:00 hodin v areálu Bikrosclubu Řepy, 

ulice U Boroviček a Na Bělohorské pláni, Praha 17 - Řepy.
Více info u ředitele závodu: 

Lukáš Tamme: +420 777 113 886, email: tamak@centrum.cz
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Sedni na kolo 
a vyhraj super 
cyklozájezd!

Zápis proběhne kvůli rekonstrukci objektu a stěhování až na přelomu 
srpna a září na nové adrese: ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Laudova 1024.
Informace najdete na našem webu a také v letním čísle Řepské 17.

PRO NEJMENŠÍ 
* BROUČEK – pro děti okolo 2 let * cvičení pro rodiče s dětmi okolo 
2 let * cvičení pro děti – 4 až 7 let * ŠIKULKY – výtvarná výchova pro 
rodiče s dětmi okolo 2 let 

HUDBA, TANEC, DIVADLO
* sólový zpěv – pro děti od 6 let i pro dospělé * klavír, keyboard, 
flétna, klarinet, saxofon, housle, kytara – pro děti od 6 let i pro 
dospělé * PIŠKOTKY – tanec a balet pro děti od 5 let * STONOŽKA 
– dramatický kroužek pro děti od 6 let

KERAMIKA, VÝTVARKA
* keramika – pro děti od 5 let a pro dospělé * výtvarná výchova 
– pro děti od 5 let * malba a kresba pro dospělé
CVIČENÍ, JÓGA 
* aerobik a gymnastika pro dívky – 7 až 11 let * cvičení pro děti 

– 4 až 7 let * cvičení po ženy * jóga * jóga proti bolestem zad 

TURISTIKA
* ŤAPKA – turistický oddíl pro děti od 5 let 

JAZYKY
* angličtina pro děti – pro děti 6 až 9 let * angličtina, němčina, 

francouzština – pro dospělé * čeština pro cizince

tel. 601 324 846, www.pruhon.cz * alena.kulhankova@pruhon.cz

 KC Průhon 
do kurzů na školní rok 2013 – 2014Kurzy

 NOVINKA! PROFESIONÁLNÍ MUZIKÁLOVÝ KURZ 
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SLUŽBY
•  MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ, lepení stropních podhledů, 

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

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

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

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

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

•  Malířské, lakýrnické práce – strhání tapet, štukování 
panelů, nátěry oken, dveří, zárubní, topení, hrubý úklid, 
práce v sobotu a v neděli EXPRES. 
 Tel.: 235 311 175, 604 577 304

•  TELEVIZNÍ OPRAVNA STODŮLKY, BÖHMOVA 1982/5, 
(M. Lužiny, Bus 225), otevřeno Po a Čt 15 – 18.30, 
ostatní časy po tel. dohodě. Televize, LCD, plazmy, DVD, 
setopboxy. Antény, satelity, instalace, prodej.  
www.opravuji.cz, v.siebert@volny.cz  
 Tel.: 733 311 747, 211 143 758

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

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

•  PODLAHÁŘSTVÍ J. UDRŽAL – POKLÁDKA A PRODEJ – 
byty, domy, komerční prostory, schodiště. 
 Tel.: 603 271 240

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

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

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

•  Fyzioterapeutka nabízí odbornou pomoc při poruchách 
pohybového aparátu, bolestí páteře aj. Provozovna přímo 
u metra Hradčanská, nebo po dohodě Řepy.  
E-mail: rehapo@centrum.cz Tel.: 773 281 208

•  VYKLIDÍME VÁŠ BYT, pozůstalosti, sklep či půdu levně. 
Odvoz starého nábytku aj. odpadu k likvidaci. 
 Tel.: 777 227 840

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

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

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

•  Přijímáme nové pacienty k registraci. V obou ordinacích 
praktického lékaře, na poliklinice v Řepích, registrujeme 
pacienty, kteří zde nemají svého praktického lékaře. AA 
ASKLEPIOS, s. r. o., MUDr. A. Albertová.  
www.aa-asklepios.cz. Tel.: 235 302 689, 235 312 734

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

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

•  Servis počítačů, notebooků a jiné ICT techniky v Řepích, 
po-čt 17:00-21:00. www.lanservices.cz,  

servis@lanservices.cz.  Tel.: 603 145 642

•  MALÍŘSKÉ, LAKÝRNICKÉ, TAPET. PRÁCE, ŠTUKOVÁNÍ 
(nátěry oken, dveří, topení, umakartová jádra, koupelny, 
WC), včetně hrubého úklidu. Tel.: 603 221 653

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

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

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

•  Hodinový manžel, malování, štukování, kompletace 
 nábytku. Tel.: 603 305 211

BYTY
•  VYMĚNÍM OBECNÍ BYT 2+1 (64 m2), 1. p., 1. kat. v Praze 

10, Vršovice za podobný v Řepích a okolí. 
 Tel.: 724 813 315

•  KOUPÍM BYT – Řepy, do 3 mil. Kč. Hotovost.  
 Tel.: 608 110 579

•  Hledám pronájem bytu v Řepích, min. 2kk i nezařízený, 
cena do 13 tis./měs., slušné jednání. Nabídněte.  
 Tel.: 776 586 858 

•  Zahrádku s obyvatelnou chatkou nebo domečkem 
koupím do OV. Praha 6 a okolí, spěchá. Tel.: 605 218 106

ZAMĚSTNÁNÍ
•  KADEŘNICI A MANIKÉRKU přijmu, ŽL, P17-Řepy.  

 Tel.: 728 995 661

•  Hledáme nové spolupracovníky do našeho týmu na 
zpracování analýz. Prosím sms.  Tel.: 725 562 738

ŽALUZIE
• zaměření

 • prodej
• montáž

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

DELIKATESY
VÍNO DÁRKY

Obchod s potravinářským a dárkovým zbožím

Otevřeno po – pá NOV ̌E od 11 do 17, so 9 – 12
Makovského 1223 (oranžová pasáž) 

Praha 17-Řepy
Tel.: +420 606 764 011 • e-mail: zarjan@seznam.cz

Vzpomínka
Dne 25. 5. 2013 jsme si s úctou 

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

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

Správa nemovitostí, účetnictví, 
vyúčtování služeb

Každý čtvrtý inzerát v řadě vám otiskneme s 50% slevou!
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OTEVŘENO DENNĚ 11.00–22.00 h. • Příjemné posezení 
ROZVOZ v otevírací době do 5 km zdarma, každá 10. pizza 

zdarma • Zvýhodněná menu • Připravujeme PŘEDZAHRÁDKU

Křižovatka Žalanského a Galandova 
(č. 1612/55), Praha 17-Řepy

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

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

Příjem zakázek nepřetržitě!

777 188 063 

                            774 127 868 

VODA-PLYN-TOPENÍ-ELEKTRO 
OPRAVY A  

NONSTOP SERVIS 24 HODIN 
drobné opravy- -
rekonstrukce domu a bytu-havarijní servis  

www.sadon.cz   email: y.r1@seznam.cz 

Ekologická likvidace autovraků

!! S úředním potvrzením !!
Novější vozy (bourané) možný výkup

Svoz vozů zdarma

Tel.: 725 680 885

ÚPRAVY A OPRAVY ODĚVŮ
Šití a pletení na zakázku

Prodej pánských a dámských 
oděvů za velmi výhodné ceny

Trička již od 49,- Kč

PRODEJNA GALANTERIE
Velký výběr pletací příze, zipů, 

korálků, nití atd.

To vše pasáž Makovského 1143 
Praha 17-Řepy

PO – ČT    9.00 – 18.00
PÁ        9.00 – 17.00

ŽALUZIE
SÍTĚ PROTI HMYZU

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

Dlouholetá praxe–20 let na trhu!
Kvalitní a odborná montáž přímo od výrobce! 
Dodání od 3 do 7 dnů!   Záruka 42 měsíců!

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

BABY STUDIO BUBLINKA

Mgr. Ivana Sladká
obchodní zástupce 
ČMSS v Řepích

financování bydlení, pojištění nemovitostí 
a domácností, výhodné zhodnocení 
finančních prostředků – úrok až 3,15 % p.a.

E-mail: ivana.sladka@cmss-oz.cz

 
607 571 487Mytí oken • čištění koberců • úklid po

malířích • běžný úklid • voskování podlah
malování • lakování

JAN BÖSSER

          tel.: 603 423 612
bosser@volny.cz

Žalanského 36/29, 163 00 Praha 6

Ú K L I D O V É  P R Á C E

rekonstrukce

stavební firma Hrabánek
Nad Jenečkem 344 

Hostivice, Praha - západ

www.hrabako.cz
hrabanek@hrabako.cz

tel.: 723 894 498

bytového jádra 
koupelen a bytu
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HODINOVÝ MANŽEL
údržbářské, truhlářské, montážní práce

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

POCTIVOST, PRECIZNOST, DOCHVILNOST
www.ceskyremeslnik.eu

Tel. 775 343 393

1+kk, 2+kk, 3+kk od 40 do 120 m2

Strojírenská ulice, zastávka bus 180,

BYDLÍM TADY S VÁMI

PRO VÁS.

 774 116 505
pavla.chladkova@remax-czech.cz

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.czZájmové prográmky již od 1,5 roku

Provoz denně Po–Pá 7.30–18.00 hod.
Celodenní stravování
Víkendové řádění
Prázdninový provoz
Individuální přístup k dítěti
Výuka angličtiny
Bezkonkurenční ceny již od 40 Kč/hod.

KONTAKTUJTE NÁS A MY VÁM RÁDI 
ZODPOVÍME VŠECHNY DOTAZY 

A PROVEDEME VÁS ŠKOLIČKOU!

www.skolkamodrinek.cz

 604 433 057

ŠPANIELOVA 52a,
Praha 17 - Řepy

Opět
v

Řepích

šk
ol

ka Modřínek

Otevřeno denně od 16:00 hod
Makovského 1179 , Praha 6 Řepy

www.sportovka-repy.cz
Tel.: 235 322 323

  Nejlepší 
mezinárodní 
kuchyně 
v širokém okolí

Tankové pivo

Široký výběr 
nápojů včetně 
koktejlů

    Příjemná 
a profesionální 
obsluha

Příznivé ceny

    Fotbálky, 
šipky, kulečník

   Letní zahrádka

Sportovní 
přenosy na 
videoprojekcích

Dny mexické kuchyně 10. - 23. 6. 2013
BILLA

Makovského

Makovského

Sl
án

sk
á

o SHOPPING
POINT

Plzeňská

p j

akovského

Plzeňská

S TÍM
TO KUPONEM   20% SLEVA

Na kupon se nevztahují ja
kékoliv akční nabídky. 

Platnost kuponu je do 31. 7. 2013.

Informace o inzerci v Řepské 17: www.repy.cz
Uzávěrka letního dvojčísla je 8. 6. 2013.
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Znovu otevřena provozovna kadeřnictví 
v ulici Bazovského 1230, Praha 6 – Řepy 

Vám nabízí své služby.
 606 379 780

Pracovní doba: Po – pá 10.00 – 19.00 hod. 
     So dle objednávek

Každá desátá návštěva SLEVA!

Kadeřnictví SOŇA

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

Rekonstrukce, 
bytová jádra, 

koupelny, byty 

FUNKČNÍ  KONZOLE

SLEVY záclon, závěsů
DOPRAVA  ZDARMA

FUNKČNÍ  KONZOLE
(demontáž starých, zaměření 
a montáž nových)

SLEVY záclon, závěsů
DOPRAVA  ZDARMA

VŠE PRO VÁŠ BYT

NEVANOVA  1045 (dílna)
1047 (prodejna)

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

Pracovní doba:  Po–Pá  8.00–18.00 hod.

AUTOSKLO
BÍLÁ HORA
VÝM NY VŠECH OKEN ZDARMA!!! na pojistnou událost

Doubravínova 335/26, 
163 00 Praha 6- epy
Pond  
(nebo dle domluvy)

 235 311 411 
 774 000 092, 774 000 093

POSKYTUJEME 
PRO VŠECHNY 
TYPY OSOBNÍCH 
I NÁKLADNÍCH 
VOZ  / V ETN  
TIR A BUS  

AKCE A SLEVY 
PRO FIRMY

P n
Občerstvení Stěrače BOSCH nebo Dálniční známka 201  

v ceně 150 Kč

+

SERVIS EUROOKEN 
seřízení, vyčištění 

a promazání dřevěných, 
plastových a hliníkových 

oken a dveří. 
Tel.: 721 220 468

www.ptas.cz

Předběžné termíny odstávek v dodávkách tepelné energie v roce 2013*

Lokality Termíny od - do

ŘEPY – Nevanova, Mrkvičkova, Laudova, 
Makovského (část.), Brunnerova (část.), 

Zrzavého (část.) 
1. - 2. 7.

ŘEPY – Laudova, Skutečského, Zrzavého (část.), 
Brunnerova (část.)  2. - 3. 7.

ŘEPY – Žufanova, Šimonova, Bazovského, 
Španielova, Bendova bez odstávky

ŘEPY – Vondroušova (část.), Drahoňovského,  
Socháňova, Jiránkova, Makovského (část.) 19. 7.

ŘEPY – Vondroušova (část.), Galandova,  
Na chobotě, Makovského bez odstávky

Odstávky teplé vody

Pražská teplárenská musí postupně přerušovat dodávku teplé vody. Během těchto odstávek probíhá 
řada důležitých revizí a oprav teplárenských zařízení, které nelze provádět za plného provozu a které jsou 

nezbytné pro celoroční bezproblémové fungování dodávek tepla a teplé vody.

VĚŘÍME, ŽE TATO NEZBYTNÁ OPATŘENÍ PŘIJMETE S POCHOPENÍM A OMLOUVÁME 
SE VÁM ZA DOČASNÉ SNÍŽENÍ KOMFORTU.

* pravidelně aktualizované termíny získáte na www.ptas.cz, na lince 266 751 111 či na e-mailu ptas@ptas.cz

PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. – VÁŠ DODAVATEL TEPLA
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Nabízíme: kadeřnictví (Matrix), kosmetika 
(Babor), modelace nehtů, manikúra, pedikúra, 

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

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

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

Kosmetický a kadeřnický salon

Giaccomo

Obchod 
specializovaný 

na krmiva:
Nutram

K9
First Mate

Arden Grange
Barking Heads

Trainer
Winner Plus

Slevy chovatelům, prodej obchodníkům
Na vybraná krmiva

věrnostní karta 9+1 zdarma
Rozvoz do 20 km zdarma

(při nákupu za min. 700 Kč)
Adresa: Praha 6, Na Bělohorské pláni 9

Tel.: 777 236 782
Otevírací doba:

Pondělí–Pátek 10.00–18.00,
Sobota 9.00–12.00

Chcete u nás inzerovat? • Tel. 234 683 531, 234 683 544, 720 524 688
e-mail: redakce@repy.mepnet.cz • www.repy.cz
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Objevte novou Octavii Combi

ŠKODA

www.zazijteoctavii.cz

Zavazadlový
prostor

Systém proESC

brzdou




