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Granty pro rok 2014 rozděleny

Soutěž Rozkvetlé Řepy

Fotbal v Řepích slaví 90 let

Hurá, konãí škola!
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milí čtenáři,
v poslední době mi řeklo několik občanů Řep, že mají již „své“ rubriky, které čtou jako první – ať jsou 
to stránky pro patrioty jako „Okénko do řepské historie“, „Uličník“ či „Tip na výlet“, ale i poměrně 
mladá rubrika „Otázka měsíce“. I ta v tomto čísle chybět nebude a tentokrát to bude opravdu na ože-
havé téma! V našem červnovém časopise bych chtěl také doporučit rozhovor – s kým, to prozrazovat 
nebudu. Zajímavá je určitě i informace o řešení dopravní situace v horních starých Řepích.
V těchto dnech se naše děti častěji dívají do kalendáře a odpočítávají poslední dny školního roku. 
myšlenkami jsou již na prázdninách, ať už u babiček na venkově, nebo na táborech, v lesích nebo 
u vody. I my, dospělí, se těšíme na dovolenou, kterou si jistě v této uspěchané době zasloužíme. Takže, 
snažme se dostát svým pracovním povinnostem, ať vyrazíme ven z Prahy s čistou hlavou a svědomím. 
Vy děti popřemýšlejte, zda by nešla nějaká ta známka ještě vylepšit a pak hurá na prázdniny! Dovolte 
mi touto cestou též popřát svým kolegyním a kolegům v Redakční radě Řepské sedmnáctky hezké léto!

Jan Bösser

Úvodní slovo
Úřední hodiny
Úřadu mČ Praha 17

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

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

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

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

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

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

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

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

Zastupitelstvo MČ Praha 17 mj.:
VZALO NA VĚDOMÍ
•  rozpočtová opatření č. 7, 8, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 21,
•  informaci o získané finanční podpoře pro-

jektu „Zdravé a hravé Řepy II“, v rámci 
10. výzvy k předkládání projektových žádos-
tí v Operačním programu Praha – konkuren-
ceschopnost.

SCHVÁLILO
•  rozpočtová opatření č. 9, 19, 20, 
•  návrh na rozdělení účelové dotace z rozpoč-

tu městské části Praha 17 z odvodu z výher-
ních hracích přístrojů a jiných technických 
herních zařízení určené do oblasti sportu, 
volnočasových aktivit, sociálních služeb, 
školství, kultury a péče o veřejnou zeleň 
a životní prostředí.

ZVOLILO
•  pana Jiřího Pechu soudcem přísedícím 

Obvod ního soudu pro Prahu 6.

Rada MČ Praha 17 mj.:
SOUHLASILA
•  s bezúplatným poskytnutím tělocvičny 

včetně zázemí v ZŠ genpor. Fr. Peřiny pro 
22. mistrovství České republiky masters v si-
lovém trojboji v termínu 3. 5. 2014,

•  s přijetím nejvhodnější nabídky uchazeče 
DES Praha s.r.o. na zpracování studie „Dům 
s pečovatelskou službou v Praze Řepích“,

•  s konáním dětského triatlonového závodu 
v rámci projektu Slavata Triatlon Tour dne 
13. 5. 2014.

SCHVÁLILA
•  předložení žádosti o podporu projektu „Sní-

žení energetické náročnosti objektu ma-
teřská škola Socháňova, Praha 17 - Řepy“ 
a „Zateplení Základní školy genpor. Františ-
ka Peřiny“,

•  přijetí nabídky firmy Sadovnický a zahrad-
nický servis s.r.o. na „Zajištění úklidu pa-
sáží domů makovského 1140–1145 a 1222–
1227“,

•  realizaci oprav oplocení řepského hřbito-
va a zveřejnění výzvy k podání nabídek na 
stavební práce „Opravy zdí oplocení řepské-
ho hřbitova“.

Barbora Skalníková, Dis., 
kancelář starostky

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

PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 17 SE KONÁ 25. 6. 2014 VE 13 HODIN.
Místo konání: ZŠ genpor. Františka Peřiny, Socháňova 1139, Praha 17 - Řepy.

UPOZORNĚNÍ
Oznamujeme, že v termínu od 26. května do 20. října 2014 
bude probíhat oprava fasády budovy radnice. Předem děkujeme 
za trpělivost a shovívavost a vynasnažíme se, aby stavební práce 
nenarušovaly svatební a jiné obřady konané v budově radnice.

Děkujeme za pochopení.
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milí čtenáři,

červen mám ráda. Je to měsíc očekávání. 
Děti očekávají vysvědčení a hlavně prázd-
niny, dospělí očekávají chvíle odpočinku na 
zasloužené dovolené. Navíc je to měsíc, kdy 
je velká pravděpodobnost hezkého počasí 
a vše je najednou veselejší. 

A tak i my začneme červen s veselou. 
1. června slavíme Den dětí a koncem měsíce 
nás čeká slavnostní otevření nově zrekon-
struovaného kulturního centra Průhon. 
Věříme, že tyto nové prostory poskytnou 
dostatek možností pro kulturní vyžití jak 
vaše, tak vašich dětí. 

A teď bych vás ráda ještě upozornila na pár 
věcí, které by vám neměli v časopise unik-
nout. Jak jste mohli zaregistrovat, budova 
radnice dostává nový kabát. Rekonstrukce 
bude ukončena až v říjnu, ale naší snahou 
bude, aby práce nenarušily ani chod radni-
ce, ani obřadů v ní pořádaných. 

Dále bych vás upozornila na tabulku s od-
stávkou teplé vody v Řepích, nezapomeňte 
se podívat, který termín se vás týká. 

A závěrem bych vás chtěla požádat o opatr-
nost. Nejvíce úrazů, především těch dět-
ských, se stane právě v tomto měsíci. Tak 
na sebe dávejte pozor, ať si ty nadcházející 
prázdniny něčím nepokazíte.

Hezký červen vám přeje
Jitka Synková

Slovo starostky

U příležitosti výročí Květnového povstání českého lidu uctili památku padlých hrdinů představitelé 
Městské části Praha 17. V pondělí 5. května položili věnce u všech památníků padlých v Řepích. 
Na fotografii zleva: místostarosta Martin Marek, místostarosta Dr. Tomáš Finger, starostka 
Bc. Jitka Synková, zastupitel Jaroslav Bíro a místostarosta Mgr. Bořek Černovský.

Řepská 17 vyhlašuje již 5. ročník 
soutěže Rozkvetlé Řepy!

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

SOUTěŽ

Pro vítěze 
připravujeme 
hodnotné ceny.

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

Uzávěrka pro příjem tipů je 8. srpna 2014.

Rozkvetlé Řepy 2014

Foto: -mish-
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Ing. Jan Černý  ČSSD

Jaroslav Hájek   TOP 09

OTÁZKA MĚSÍCE ČERVNA

Dnes na téma: Životní prostředí, sociální oblast
Bezdomovci v Řepích, dopad na městskou část Praha 17.

Petr Stloukal   NEZ

Tato otázka má dvě roviny. Jednou je pohled so-
ciálního celospolečenského problému, který je 
řešen či neřešen státem. Pohledem druhým je 
vztah k prostředí a domům, ve kterých žijeme. Je 
jistě velmi nepříjemné, když vás vystraší cestou 
do sklepa individuum, které nemá v domě co po-
hledávat. Tyto osoby nectí ani základní hygienické 
návyky. Navíc zcela bez okolků a špetky studu 

dokáží znečistit jinak udržované prostory domu, do kterého se zrovna 
dostanou. Jedinou možností je tyto osoby prostě do domů nepouš-
tět. mnoho lidí to tak už naštěstí dělá, ale najdou se i výjimky, které 
je pustí ze soucitu, a nebo z důvodu, že jim je to jedno. Nezbývá než 
povolat městskou policii a nezvaného návštěvníka vykázat z objektu. 
Pokusili jsme se alespoň zamezit přespávání a vzniku nepořádku pod 
schodišti vstupů do domů, které jsou opatřeny mříží, zabraňující vstup 
pod schody. k tomuto se odhodlalo nejen město, ale i některé domy 
SVJ. Obávám se, že se tento problém nikdy úplně neodstraní. Jde 
však o to co nejvíce ztížit bezdomovcům vstup do domů. Změnilo se už 
hodně tím, že se modernizovaly vstupní systémy, zámky či se vyměnily 
vchodové dveře. Důsledně zamykat je však zatím jediný reálný způsob 
ochrany. Chrání se tím majetek společný i soukromý. Aktivní přístup už 
je však z velké části na každém z nás.

Dnes se mám vyjádřit k otázce bezdomovci 
v Řepích. Budu věci nazývat pravdivě a jak je cí-
tím. Pro někoho možná tvrdě, ale bohužel tak to 
vnímám, a tak to je. každodenně nás obtěžují ne-
pořádkem, černými skládkami, jejichž odklízení 
stojí mČ nemalé prostředky. Také osobní hygienou 
a nečistotou, kdy šíří nemoci. Obtěžují nás nejen 
v mhD, ale i na veřejných prostorách, na veřej-

ných lavičkách na úkor matek s malými dětmi. Není tajemstvím, že 
u některých propukla i tubera. Osobně jsem ztratil iluze o tom, že jsou 
chudáci. může se stát, že člověk v životě selže a může na životní dno 
spadnout, to ano. To je ale asi tak jen jedno procento a těm ostatním 
to naopak vyhovuje. Ti si tuto cestu vybrali a takto, jak to sami na-
zývají „svobodně žít“, se sami rozhodli. Osobně jsem v minulosti, kdy 
jsem k nim ještě cítil jakousi slabost, inicioval, abychom jim pomohli. 
Nabízeli jsme jim práci, např. zametat chodníky či ulice na 4 hod. den-
ně. Byla by jim vyplacena náhrada ve stravenkách a čtenáři div se, 
v hodnotě 100 kč/hod. A výsledek? Odmítli! Takže iluze stranou, věřte, 
takto prostě chtějí žít, takto si to sami vybrali. 

Domnívám se, že přítomnost bezdomovců na úze-
mí Řep není vážným problémem, zejména poté, co 
vlastníci domů technickými opatřeními zamezili 
pobytu takových osob pod balkony.
Je jasné, že charakter městské části jako okrajo-
vé s velkým podílem prostor vhodných z pohledu 
takových osob k přebývání, stejně jako umístění 
konečné stanice tramvají, samy o sobě vytváří 

podmínky pro větší koncentraci bezdomovců než v centrálních čás-
tech. Nicméně jejich přítomnost v tuto chvíli nevidím jako zvláště ob-
těžující. Určitě relativně příznivému stavu napomáhá i úsilí městské 
policie o zamezení pobytu bezdomovců na frekventovaných místech, 
zejména u zastávky před Ovusem. městská policie ovšem má celou řadu 
dalších úkolů a navíc bezdomovců bude vždy více než strážníků. 
Setkal jsem se i s myšlenkou zřízení jakési hygienické stanice u koneč-
né tramvají, kterou by měli bezdomovci možnost (popřípadě v krajní 
variantě povinnost) využít. Osobně se nedomnívám, že by takové řeše-
ní mohlo být účinné, zejména při představě, že by někdo mohl k hygie-
ně jiného nutit. Závěrem bych chtěl vyjádřit přání, aby situace zůstala 
nadále minimálně na takové příznivé úrovni, jako je v tuto chvíli. Ve-
dení městské části, úředníci i městská policie tak bude mít dostatek sil 
na řešení problémů, které Řepy obtěžují více.

Jsem si vědom, že vám neodpovídám na otázku 
a nehovořím o povinnosti obce se o bezdomovce 
starat, přesto si dovolím trochu jiný, obecnější 
pohled.
Člověk bez domova neboli bezdomovec je někdo, 
kdo nemá domov či možnost dlouhodobě využívat 
nějaké přístřeší. Bezdomovectví je spolu s dalšími 
negativními faktory doprovázeno sociální izolova-

ností a psychickým i fyzickým strádáním.
Bezdomovci jsou všude na obtíž, každému raději uhýbají z cesty, pro-
tože se sami cítí jako nepříjemné a nežádoucí překážky. máme strach 
vžít se, vcítit se do jejich situace a zároveň kdesi hluboko nás tíží cosi 
jako pocit provinění či studu, i když za jejich osud nemůžeme. Cítíme 
v sobě jistou otrlost, když je jen tak míjíme. Nutí nás k nepříjemné 
otázce: „mám dost solidarity?“ Ba ještě hůř, připravují pro nás nepří-
jemné situace, kdy my, spořádaní občané, jsme nuceni pocítit instink-
tivní snahu vyhnout se jim raději velkým obloukem!
Je zdravá naše společnost, když produkuje a trpí bezdomovectví? 
 Nebo je v ní cosi patologického, co sice není vidět ani nepáchne, co ale 
přesto sílí a rozmáhá se a zamořuje naše životy růstem cynismu, zášti 
a zloby, ztrátou míry a soudnosti?

Pavel Maxa  ODS
Omluva
Omlouváme se Mgr. Václavu Soukupovi za tiskovou chybu v minulém čísle. 
Jeho politická příslušnost je NEZ. Není členem ČSSD, jak bylo mylně uvedeno.
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Stejně jako v letech minulých, tak i letos, patřilo odpoledne a večer 
30. dubna všem čarodějnicím a čarodějům, kteří se již tradičně „slétli“ na 
travnaté ploše před budovou radnice. Dovolte mi tedy touto cestou podě-
kovat všem, kteří se na akci „Pálení čarodějnic“ podíleli. mé díky současně 
patří i všem sponzorům, bez jejichž pomoci by akce nebyla tak úspěšná. 
Právě díky spolupráci těchto lidí jsme všichni měli možnost vychutnat si 
pohodu i magii tohoto čarovného odpoledne a večera.

Velice děkuji Sboru dobrovolných hasičů Praha-Řepy, Autodopravě Jaro-
slava hájka, městské policii, Policii ČR, Centru sociálně zdravotních slu-
žeb, Společnosti pro obnovu řepských tradic, skupině Pyroterra, Vězeňské 
službě ČR, všem účinkujícím dětem ze ZŠ nebo kroužků a jejich vedení, 
učitelkám ze ZŠ genpor. Fr. Peřiny a v neposlední řadě mým spolupracov-
níkům z městské části Praha 17 a kC Průhon. Za moderování akce patří můj 
dík karlu Janoušovi.

Poděkování za finanční podporu a věcné dary patří firmě: Erilens s.r.o., 
mcDonald’s, Pekařství cukrářství Erika, Sadovnický a zahradnický servis 
Chládek, knihkupectví-papírnictví 
karel Průša, Pražské služby, a.s., 
ČSOB a.s., FotomobilCZ, BT-VUSTE, 
Gawnet a mgr. Ladislav kavan – 
Lk SERVIS, generální zastoupení 
GERnétic.

Bc. Jitka Synková, 
starostka

Poděkování všem!

Foto: -mish-

Foto: -mish-

Výběr nejkrásnějších čarodějů a čarodějek měla na svých bedrech porota, 
ve které byla i starostka Bc. Jitka Synková, místostarostové Martin Marek, 
Mgr. Bořek Černovský a Dr. Tomáš Finger. Úkol to jistě nebyl snadný, přesto 
se podařilo najít nejlepší čaroděje pro tento rok. Porotci pak společně 
předali ocenění všem vítězným maskám.

Foto: -ras-

Závěr celé akce patřil jedinečnému vystoupení skupiny Pyroterra. Ohňovou 
show sledovali malí i velcí se zatajeným dechem. Pyroterra opět předvedla  
nebývalé efekty.

Ke každému ohni samozřejmě patří i opékání špekáčků – ty nechyběly 
ani v letošním roce. Vyvrcholením podvečera bylo zapálení velké vatry, 
následované odvážnými rockovými tóny kapely The Rock Fuzion.

Pro nejmenší čaroděje a čarodějky byl 
hned v začátku odpoledne připraven 

pestrý program. A tak se čile 
soutěžilo s košťaty i bez nich, házelo 

se míčky na cíl a chybět nemohla 
ani volba té nejkrásnější čarodějky. 
Čarodějná „Miss“ se volila ještě i ve 

dvou starších kategoriích. A všechny 
vítězky byly opravdu neodolatelné… 

Na fotografii se smějí čarodějky 
z mladší, předškolní kategorie. Foto: -ras-
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Dne 16. dubna se v odpoledních hodinách 
uskutečnilo v obřadní síni Úřadu městské čás-
ti Praha 17 slavnostní předání věcného daru 
zástupcům řepské městské policie. Z rukou 
starostky Bc. Jitky Synkové a přítomného 
místostarosty martina marka si ho převza-
li npor. Petr herink a mjr. Jindřich Buček. 
Předmětem daru byl dalekohled Nikon a dvě 

navigace Garmin Nuvi. Tento dar byl představiteli naší policie velmi vítán. 
„Urychlí to čas našich dojezdů,“ podotkl mjr. Buček při krátkém rozhovo-
ru. A na otázku ohledně dalekohledu nám bylo sděleno, že jeho použití 
je skutečně myšleno na sledování hříšníků na silnicích. „Jeho využití se 
sice plánuje i na případné bezpečnostní akce, ale primárně bude sloužit 
v dopravě. Zapnuté pásy, telefonování, atd.,“ doplnil ještě npor. herink. 
Všichni řidiči, projíždějící naší městskou částí, by si tedy měli dávat velký 
pozor a jezdit dle dopravních předpisů.

-mish-

Městská policie dostala nový dalekohled

Foto: -mish-

V podvečer 23. dubna se v Kulturáčku na Bílé Hoře uskutečnilo již druhé set-
kání vedení radnice s občany – tématem bylo řešení dopravní situace v hor-
ních Řepích. Setkání navazovalo na listopadovou besedu a jeho cílem bylo 
najít konečné vyhovující řešení této otázky. Zahájení patřilo místostarostovi 
Martinu Markovi, v sále ani tentokrát nechyběla starostka Bc. Jitka Synková 
a místostarosta Dr. Tomáš Finger.

Následně se slova ujal Ing. Zdeněk kymr z Odboru životního prostředí 
a dopravy, který veřejnosti představil zcela nový návrh dopravně-orga-
nizačního uspořádání oblasti. Základní myšlenkou tohoto nového návrhu 
bylo vést tranzitní dopravu v co největší možné míře mimo zastavěnou 
oblast nebo komunikacemi, které byly (již od počátku historie výstavby 

v této oblasti) k tomuto účelu zřízeny. Návrh uplatňoval poznatky z minulé 
besedy (návrh nového uspořádání si měli účastníci možnost prohlédnout 
na webových stránkách městské části měsíc před konáním dubnové bese-
dy). Po úvodním představení tohoto nového řešení se rozpoutala živá dis-
kuse všech přítomných, ze které bylo patrné, že ideální řešení neexistuje. 
Zaznívaly zde často protichůdné poznatky obyvatel jednotlivých ulic a de-
bata se mnohdy vyostřovala. Přesto byl předložený návrh v závěru setkání 
přijat.

Návrh počítá především s těmito úpravami:
•  se zprůjezdněním komunikace U Boroviček v úseku ke kulturnímu 

domu – Na Bělohorské pláni (realizace 06/2013). Tato úprava bude 
mít za následek odvedení tranzitní dopravy z komunikace Opuková.

•  se zobousměrněním komunikace Čistovická v úseku Slánská – 
Na Bělohorské pláni. To znamená návrat k původnímu stavu. Z diskuse 
vyplynulo, že zjednosměrnění Čistovické komunikace nepřineslo 
výrazné zklidnění dopravy.

•  s aplikací opatření ke zklidnění dopravy ve vybraných lokalitách 
(občané se mohli podílet na výsledné formě).

•  s opatřením v prostoru křižovatky komunikací Slánská x 
Žalanského x Čistovická, kde je naplánováno zamezení levého odbočení 
z komunikace Slánské do komunikace Čistovické.

Aplikací těchto souhrnných opatření se očekává snížení celkového objemu 
tranzitní dopravy o cca 40–50 %.

Martin Marek, místostarosta

Dopravní situace v horních Řepích

Foto: -ras-

Na základě květnového jednání Zastupitelstva městské části Praha 17 
doplňujeme informaci, která v květnovém článku chyběla. Zastupitelem 
vyvíjejícím tlak na magistrát o nepřevedení domu č. p. 1146 – 1148 v ma-
kovského ulici do majetku mČ byl zastupitel martin Vaic.

Tímto se omlouváme autorovi článku za zkrácení jeho příspěvku i všem za-
stupitelům, kteří z otištěného článku mohli být nesprávně považováni za 
ty, kteří tomuto převodu domu brání.

Redakční rada

Vyjádření k článku „O záměru prodeje bytů z majetku 
MČ Praha 17“
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Granty pro rok 2014 rozděleny

Ve čtvrtek 8. 5. 2014 se konal první ročník turnaje mPŘ 2005 a ml. na 
našem travnatém hřišti. Na turnaj zavítaly týmy zvučných jmen, jako 
jsou Sk motorlet, Fk Dukla Praha, FC Zličín, AFk Slivenec. Náš klub po-
stavil dva týmy, aby byl sudý počet mužstev. Do hry se tak celkem dostalo 
13 hráčů a myslím si, že si všichni zahráli do sytosti. Jelikož se turnaj 
hrál systémem dvou skupin, na dvě kola, poté se postupovalo do dalších 
dvou skupin dle umístění v základních skupinách, kde se opět hrálo na 
dvě kola a nakonec nás ještě čekaly zápasy o konečné umístění. Jak už 
jsem zmiňoval, tak TJ Sokol Řepy poskládal dva týmy. První byl silněj-
ší, poskládaný převážně z hráčů 2005 (Daniel Nykl, Adam Ondrák, matěj 
 mottl, Jiří Beránek), doplněn hráči 2006 (Adam Nebeský, Adam Strupek), 
aby byl schopen držet krok se silnými týmy. To se povedlo a dostal se až 
do boje o finále, kde bohužel nestačil na mužstvo Sk motorletu a prohrál 
1 : 5. V zápase o bronzovou medaili s FC Zličín kluci zabojovali a zaslouže-
ně vyhráli 4 : 2. To znamenalo, že skončili na krásném 3. místě a já je moc 
chválím za předvedenou hru.
Náš druhý mladší tým byl naopak složen pouze ze dvou hráčů 2005 (Sa-
muel Jelínek, Arsi Berežnik) a z převahy hráčů 2006 (mathias kolda, Jiří 

Ticháček, Jan Podařil, Denis kočovský, Štěpán Říha) a do 
turnaje vstupoval hlavně kvůli sbírání zkušeností. A poved-
lo se. Některé zápasy kluci svým soupeřům hodně znepří-
jemnili. Nakonec se dostali do boje o 5. místo s týmem Fk Dukla Praha 
(hráno 2x). Oba zápasy skončili shodně 2 : 5, a tak kluci nakonec obsadili 
šesté, poslední místo. Přesto je musím také moc pochválit, jak v některých 
zápasech ukazovali, že se už umí postavit i starším klukům. Super!
Za zorganizování prvního ročníku tohoto pěkného turnaje bych rád podě-
koval hlavnímu organizátorovi honzovi Chládkovi a pomocníkům, manže-
lům koldovým, protože jsme si mohli užít pěkného dne, plného fotbalu, 
v našem bydlišti. Dále všem, kdo se nějakým způsobem podíleli na absol-
vování (kolegové trenéři, zapisovatelé, fotograf) a nakonec rodičům, ro-
dinným příslušníkům a ostatním fanouškům za opravdu bouřlivé povzbu-
zování. moc děkujeme a doufáme, že nám zachováte přízeň. Pro ostatní je 
to možná pozvánka na návštěvu některého z domácích zápasů našich týmů 
mládeže nebo dospělých.

Jiří Kočovský,  
trenér týmu mladší přípravky

TJ Sokol Řepy-FOTBAL

městská část Praha 17 rozdělila na květnovém jednání zastupitelstva gran-
ty na podporu veřejně prospěšných aktivit. Finanční prostředky byly roz-
děleny následujícím způsobem:
Program I. podpora sportovních oddílů 2 598 000 kč
Program II. podpora volnočasových aktivit 1 000 000 kč
Podpora III. podpora sociální 401 100 kč
Podpora IV. podpora činnosti škol 1 275 000 kč
Program V. podpora kultury 1 500 000 kč
Program VI. Veřejná zeleň a ochrana život. prostředí 99 000 kč
Celkem bylo rozděleno 6 873 100 kč

Oproti minulému roku byly granty navýšeny o 1 875 000 kč. Navýšení bylo 
umožněno změnou zákona o loteriích a jiných podobných hrách a nově upra-
veným zdaněním těchto aktivit. Přesto jsme si paradoxně oproti minulosti 
pohoršili, neboť polovinu daní z loterií a jiných podobných her generova-
ných na území naší městské části si ponechalo hlavní město Praha pro svoje 
rozpočtové potřeby. Ve srovnání s minulostí jsme tak přišli o cca 5 mil. kč, 
které byly neúčelovým příjmem našeho rozpočtu a byly tak významným roz-
počtovým příjmem, jehož výpadek s obtížemi nyní nahrazujeme.
Navýšené příjmy jsme rozdělili mezi všechny grantové programy, přičemž 

největší posílení je možno zaznamenat v grantovém Programu I. na pod-
poru řepského sportu. Je to dáno tím, že sportovci tvoří nejpočetnější 
granty podporovanou skupinu našich občanů. Rád bych z tohoto granto-
vého programu zdůraznil schválenou podporu řepského fotbalu. Po letech 
strádání, kdy řepští fotbalisté museli hostovat na hřištích mimo naši 
městskou část, se snad blýská na lepší časy a fotbalisté obdrží 480 000 
kč na provoz a údržbu nedávno zrekonstruovaného a zatravněného hřiš-
tě. každý, kdo si přičichl k fotbalu, musí vědět, že provoz hřiště a údržba 
trávníku je nákladná záležitost. Nejdražší je závlaha, následují náklady na 
pravidelné sekání, hnojení, vertikutaci a údržbu celého areálu hřiště.
Pomohli jsme fotbalistům, pomozte teď i Vy a přijďte posílit jejich řady, 
přiveďte svoje děti, vždyť i v Řepích může vyrůst šampión, a pokud váš 
potomek není druhý Panenka, tak bude mít minimálně hezké vzpomínky 
na dětství a dobrou průpravu do života, neboť bez aktivního provozová-
ní sportu budeme čím dál víc trpět civilizačními chorobami a nadváhou. 
A pokud se sami aktivně nezapojíte, tak přijďte alespoň fandit a vezměte 
si příklad s nádherné sestavy fanynek našich nejmenších fotbalistů (viz fo-
tografie u následujícího článku).

Mgr. Bořek Černovský,
místostarosta

TJ Sokol Řepy – fotbal informuje

Foto: B. Černovský

Foto: J. Kočovský
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Kam s bioodpadem
Stanoviště BIOVOK:

•  křižovatka ul. ke kulturnímu domu x U Boroviček – 14. 6. (so) 13 – 16 hod.
Přistavované kontejnery budou s obsluhou.

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

Ing. Jaroslava Hrdličková,
Odbor životního prostředí a dopravy

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

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

Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu v Praze 17:

12. 6. (čtvrtek)

•  ul. Žalanského (parkoviště u Penny Marketu) 15.00 – 15.20
•  křižovatka ul. Severýnova – kolínova 15.30 – 15.50
•  křižovatka ul. Žalanského – ke kaménce 16.00 – 16.20
•  ul. Čistovická (parkoviště proti autosalonu OPEL) 16.30 – 16.50
•  křižovatka ul. Opuková – Boršovská 17.00 – 17.20
•  křižovatka ul. Třanovského – Čistovická 17.30 – 17.50
•  křižovatka ul. ke kulturnímu domu – Opuková 18.00 – 18.20
•  křižovatka ul. k motolu – Čistovická 18.30 – 18.50

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

Termín a místo přistavení MSD
14. 6. 2014 (sobota) od 10 do 16 hod.:  
                        – parkoviště u objektu Bílý Beránek (Šímova ul.)

Ing. Jaroslava Hrdličková, 
Odbor životního prostředí a dopravy

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

Po celou dobu přistavení bude přítomna obsluha, která bude koordi-
novat ukládání odpadů. VOk nebudou na stanovišti zůstávat přes noc.
VOk jsou financovány z prostředků magistrátu hlavního města Prahy.
•  křižovatka ulic k Trninám x Laudova: 4. 6., 5. 6., 6. 6., 7. 6.
•  Parkoviště v ul. hofbauerova x Žufanova: 18. 6., 19. 6., 20. 6., 21.6.

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

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

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

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

•  Praha 6 – Dejvice, ul. Proboštská 1, tel.: 284 098 906;

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

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

Ing. Jaroslava Hrdličková,
Odbor životního prostředí a dopravy

Deratizace v Řepích
magistrát hl. m. Prahy letos opět zajišťuje cyklickou deratizaci v objektech 
a na plochách, které vlastní a přímo spravuje, dále v přilehlých prostorách 
i v kanalizační síti. Deratizace bude prováděna odbornými firmami a pod 
kontrolou hygienické stanice hl. m. Prahy.

harmonogram deratizačních prací může být dále upravován, např. podle 
klimatických podmínek.

Harmonogram pro jaro                  3. – 30. června 2014

Zrzavého, Skuteckého, Laudova, Součkova, mrkvičkova, Nevanova, Šímo-
va, Galandova, Na Chobotě, Drahoňovského, Vondroušova, Reinerova, 
Žufanova, Bazovského. -red-

INFORMACE PRO OBČANY, KTEŘÍ MAJÍ UZAVŘENOU SMLOUVU  
NA ODVOZ BIOODPADU (Pražské služby, a.s.)
Vzhledem k tomu, že každoročně dochází ke značné změně v počtu 
smluv na odvoz bioodpadu a tím pádem i k úpravám svozových progra-
mů, dovolujeme si vás informovat o aktualizaci svozových dnů. Více 
informací na www.psas.cz.



Dobrý den,
se zájmem jsem si přečetla  článek „Novinky z oblasti 
investic“.  Ke zmiňovaným investicím bych měla pár 
dotazů. Cca před 3–4 lety (možná i déle) byla zapo-
čata výměna kanalizačních + vodovodních přípojek 
v dolní části „starých Řep“, která byla rozvržena do několika etap. Do 
dnešního dne však tato investice není dokončena, stále chybí výměna 
přípojek v ulicích Augustova a Hekova. Po všelijakých provizorních opra-
vách prasklých přípojek se silnice propadá takřka po celé délce a nám, 
obyčejným lidem, kteří se tímto „tankodromem“  dostáváme ke svým 
domovům, to velmi otravuje život a ničí i auta – tedy naše investice. 
Chtěla bych se tedy zeptat, proč začínáte nové investice, když staré ne-
jsou dokončené?
Kdy lze očekávat výměnu zbylých přípojek a tím i opravu ulic Hekova, 
 Augustova. (Doufám, že se nedovíme, že nejsou peníze, protože určitě 
byly na celou tuto investici řádně vyčleněny, ani že je to chyba minulého 
vedení). Ráda bych slyšela konkrétní koncepci řešení.

Děkuji za vaši odpověď.
Eva Pavelková

Vážená paní Pavelková, výměna kanalizačních a vodovodních přípo-
jek ve vámi zmiňovaných ulicích je součástí stavby „Technická vy-
bavenost Řepy“, kde je investorem hlavní město Praha. každý rok si 
naše mČ alokuje ve svém rozpočtu částku 2,5 mil. kč na stavbu nových 
chodníků a silnic v ulicích hekova, Augustova. Bohužel mi nepřísluší 
komentovat rozhodnutí vedení magistrátu, které není schopno takto 
banální akci ani po více jak čtyřech letech dokončit, aby mohla měst-
ská část Řepy následně vystavět nový chodník a silnici na své náklady. 
Z mhmP nám je každý rok slibováno, že letos se to už určitě dokončí, 
ale zatím se tak k naší lítosti nestalo.

Martin Marek, místostarosta

MÁTE SLOVO
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Poděkování
Tímto článkem bych chtěla moc poděkovat měst-
ské části Praha 17 za to, co vše dělá pro řepské 
děti. Především bych chtěla vyzdvihnout aktivity 
pořádané kulturním centrem Průhon. můj syn 
navštěvoval kroužek „Brouček“, díky kterému 
měl šanci si od svých dvou let zvykat na malé dě-
ti, do určité míry na řád a též respektovat učitel-
ky, které ho v „Broučku“ hlídaly. Tento kroužek 
zároveň velice pomohl i mně, neboť jsem měla 
tři hodiny jen sama pro sebe. Asi každá matka 
se mnou bude souhlasit, že jsou tyto hodiny 
k nezaplacení. Nyní navštěvuje školku v Řepích 
a i přesto, že je to „mamánek“, tak jeho zvykání 
si na školku bylo díky „Broučku“ snadnější. Chtě-
la bych především poděkovat učitelkám paní Ví-
tečkové a kopčákové, které se o mého syna tak 
dobře staraly. Zároveň bych chtěla moc poděko-
vat dámám, které vše řídí a organizují v kC Prů-
hon. Opravdu moc děkuji.

Jana Míková

Foto: -mish-

Vážení přátelé,
s radostí a spokojeností pozorujeme všechno to, co pro nás 
v Řepích děláte. Práce Úřadu MČ Řepy zaslouží pochvalu 
a uznání. Tím spíše nás překvapilo monstrum, které vy-
rostlo na křižovatce ulic Bazovského a Šimonova. V době, 
kdy Praha řeší místa pro parkování, jste nesmyslným a ne-
účelným zásahem zlikvidovali 6 až 8 stání. Předchozí stav, kdy vymezení do-
statečného průjezdu bylo zabezpečeno malůvkami na vozovce, bylo naprosto 
dostatečné, stejně jako je dosud na druhé křižovatce této ulice. Není jasné, 
kolik korun tato operace stála a navozuje to otázku, zdali se nejednalo o to, 
aby si nějaká organizace něco vydělala.
S omluvou za tuto kritiku zdraví jinak velmi spokojená rodina.

Ing. Miloš Vondruška 

Vážený pane Vondruško, v žádném případě nemohu souhlasit s názorem, 
že původní vymezení průjezdu bylo dostačující. Je nutné si uvědomit, že 
se jedná o výjezd z ulice Španielova, resp. Bendova, v níž máme mateřskou 
školu, kterou navštěvuje více jak 200 dětí. Většinu z nich tam rodiče vozí 
autem a to v praxi 2x denně. Podle statistiky se od roku 2007 stalo v tomto 
místě 9 dopravních nehod, což si myslím, že je na takové místo v sídlišti 
opravdu dost. Instalovaných 28 baliset stálo 38 tis. kč a zcela nekompro-
misně musím odmítnout, že se jednalo o to, aby si nějaká organizace něco 
vydělala. Jsem osobně jednoznačně přesvědčen, že toto řešení je správné.

Martin Marek, místostarosta

www.ptas.cz

Předběžné termíny odstávek v dodávkách tepelné energie v roce 2014*

Lokality Termíny od – do

ŘEPY – oblast ulic: Nevanova, Mrkvičkova, 
Laudova, Makovského, Brunnerova, 

Zrzavého
2. 7. 2014

ŘEPY – oblast ulic:  Laudova, Skutečského, 
Zrzavého, Brunnerova  

2. 7. 2014

ŘEPY – oblast ulic: Žufanova, Šimonova, 
Bazovského, Španielova, Bendova, 

Galandova, Na chobotě, Makovského, 
Vondroušova

bez odstávky

ŘEPY – oblast ulic: Vondroušova, 
Drahoňovského,  Socháňova, Jiránkova, 

Makovského
2. – 4. 7. 2014

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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Můžete krátce představit vaše 
krajanské sdružení?
Naše Sdružení rodáků a přátel Chodska 
a Pošumaví je patrně nejstarším svého 
druhu na území města Prahy. Loni jsme 
si připomněli 130 let od jeho založení.  
V Řepích máme ve Vondroušově uli-
ci sídlo od roku 1986, tedy vlastně od 
počátků, kdy se řepské sídliště začalo 
osídlovat. Žiji tady jak já, tak i první 
místopředseda našeho sdružení Dr. Ing. 
Rostislav Panoš, ten bydlí v mrkvičkově 
ulici.
Rád bych zmínil tu zajímavost, že za 
celou dlouho dobu trvání našeho sdru-
žení se v jeho čele vystřídali pouze tři 
předsedové – první byl Doc. Dr. Ing. To-
máš keclík (majitel zimního stadionu), 
druhý byl Jaroslav Žáček (spisovatel 
a folklorista) a jeho jsem vystřídal v po-
listopadovém období já. když už jmenuji 
konkrétní osoby, neměl bych asi zapo-
menout také na naše čestné členy, mezi 
kterými jsou takové osobnosti českého 
národa jako kardinál J. Beran, gene-
rálové k. kutlvašr, B. Boček, J. Buršík, 
k. kuba a z umělecké fronty například 
osobnosti Národního divadla – šéf čino-
hry Dr. J. kvapil, sólista opery E. haken 
nebo také třeba hrabě B. Dohalský.

Kolik má váš spolek členů?
Našich akcí se zúčastňuje kolem šesti 
set členů a příznivců. Většina se účastní 
tradičních Pošumavských věnečků – re-
prezentačních chodských plesů v Pra-
ze, další oblíbenou činností jsou naše 
poznávací zájezdy, kdy navštěvujeme 
zajímavá místa v České republice, čas-
to spojená s národopisem. Poslední zájezd byl 
koncipován „po stopách Aloise Jiráska a Boženy 
Němcové“, takže nás zavedl např. do Ratibořic 
a Babiččina údolí. Touto zájezdovou činností vy-
jadřujeme i určitou sounáležitost nejen k chod-
skému regionu ale i k celým Čechám.

Můžeme se ještě na okamžik zastavit 
u proslulých „Pošumavských věnečků“? 
Pokud se nepletu, mají v Praze tradici již 
tři čtvrtě století!
my jsme letos pořádali již 78. Pošumavský vě-
neček. Pomalu se připravujeme na ten jubilej-

ní, osmdesátý. Tato ryze česká národní krojová 
slavnost je nejstarší akcí svého druhu na úze-
mí hlavního města (pořádanou nepřetržitě od 
roku 1936). Je to takové tradiční setkání lidí 
z Chodska a celého Pošumaví, které zavál osud 
do Prahy zejména za prací. Pošumavské věnečky 
dávno přerostly rámec folklorních plesů a staly 
se významnou kulturní událostí Prahy i celého 
západočeského regionu.  Přijíždějí na ně také 
krojovaní z Chodska – ať už jako hosté nebo jako 
účinkující. Reprezentační prostory Národního 
domu nebo pražské Lucerny je samozřejmě do 
Prahy lákají. S krásou svých chodských krojů do-

kážou vždy tyto prostory přeměnit v roz-
kvetlou louku a krásnou českou národní 
slavnost.  Považují si toho, že mohou být 
přítomni tak význačné události, které 
se zúčastňovali i jejich rodiče a prarodi-
če. Těší mě, že na věnečcích potkáváme 
i představitele jiných krajanských spol-
ků, kteří žijí v Řepích. Spousta Praža-
nů má také k Chodsku vztah, přijdou si 
poslechnout písničky, ochutnat pravé 
chodské koláče… a vůbec nemusí být ro-
dilými potomky Psohlavců.
Jako na jedné z mála akcí tohoto druhu 
máme na věnečku i bohatou tombolu, čí-
tající na 200 cen. kromě koláčů a chod-
ské keramiky je možné vyhrát např. i zá-
jezd do zahraničí, vykrmeného čuníka 
nebo let balonem nad Prahou. A to za 
cenu lístku 20 kč – snažíme se držet tuto 
cenu stejnou, jaká je na chodských ves-
nických tancovačkách. 
Folklorní sdružení ČR udělilo před dvě-
ma roky Pošumavským věnečkům své 
nejvyšší vyznamenání – Stříbrnou pla-
ketu FoS ČR s certifikátem, na němž je 
uvedeno: ZA VÝJImEČNÝ OSOBNí PŘíNOS 
k UChOVÁNí A ROZVOJI hODNOT TRADIČ-
Ní LIDOVÉ kULTURy UDěLUJE FOLkLORNí 
SDRUŽENí ČESkÉ REPUBLIky.

Kolik účinkujících tam vystupuje?
my jsme trochu upravili koncept těch 
věnečků v posledním desetiletí v tom, 
že to není pouze folklorní slavnost jako 
např. moravský ples v Praze, kde zní jen 
samý folklor, ale dáváme prostor také 
milovníkům dechové hudby i moder-
nějších žánrů. Jsme si vědomi, že tam 
chodí i mládež, proto ve vedlejším sále 

hraje i taneční orchestr. Jinak do okénka hos-
tů zveme soubory prezentující folklor moravy, 
ať už pražské hanáky nebo Valachy, případně 
děti z pražských folklorních souborů, které na 
území hlavního města šíří moravský folklor. 
Podstatnou část programu v hlavním sále Ná-
rodního domu na Vinohradech tradičně obsta-
rávají folklorní soubory z Chodska a Plzeňska. 
Počet účinkujících je tak každým rokem jiný, 
pohybuje se kolem sto až sto padesáti osob. 
Příští, již 79. Pošumavský věneček se uskuteč-
ní 14. února 2015 opět v Národním domě na 
Vinohradech. 

Jsme nositeli slavné tradice
Lásku k tradicím, folkloru, lidové kultuře či krojům by mnozí z nás očekávali v jihočeských 
vískách či v malebném kraji Moravského Slovácka. Málokdo však asi ví, že v Řepích má sídlo 
jeden z nejstarších krajanských spolků v Praze, kterým je Sdružení rodáků a přátel Chodska 
a Pošumaví – Psohlavci v Praze. O lidové kultuře a mnohaleté tradici jsem si povídala s jeho 
předsedou Dr. Václavem Kupilíkem.

Dr. Václav Kupilík, MIM (59 let)
•  Zaměstnání: v sociální oblasti resortu ministerstva 

obrany ČR, člen Syndikátu novinářů ČR.
•  Předsedou Sdružení rodáků a přátel Chodska a Pošumaví 

– Psohlavci v Praze je od roku 1997
•  V Řepích žije od roku 1984
•  Zájmy: publicistika, fotografování, cestování. Autor 

mnoha cestopisných reportáží z Ameriky, Asie, Afriky, 
Indočíny a z válečných konfliktů z území bývalé 
Jugoslávie (státní vyznamenání Za službu míru).
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Vy sám máte dvě dcery…
Obě jsou učitelky v základní škole v Řepích. Jed-
na má dvě děti, a tak jim lásku k folkloru předá-
vá. Vnučky mají vlastní kroje již od narození, ty 
totiž na Chodsku již tradičně přecházejí z rodičů 
na děti. Takže na folklorní akce chodí celá moje 
rodina v kompletních dobových krojích. mohu 
tedy říct, že naše rodina pokračovatele má…

Jak dlouho působíte v Praze?
Do Prahy jsem přišel v roce 1984 a předsedou 
našeho krajanského sdružení jsem od roku 1997. 
Ve folkloru jsem dříve výrazně aktivní nebyl, 
rozhodně nejsem folkloristou od narození. můj 
předchůdce spisovatel J. Žáček mě oslovil vlastně 
náhodou – v tiráži jednoho z velkých českoslo-
venských časopisů si přečetl moje jméno. Václav 
kupilík je totiž jméno ryze chodské. Takže učinil 
dotaz, zda nepocházím z Chodska a pozval mě 
na Pošumavský věneček. Tím vlastně začalo naše 
přátelství. Nejdříve jsem začal vydávat pro naše 
členy časopis „Chodský zpravodaj“, který vychází 
dodnes. Působil jsem ve výboru a když pak deva-
desátiletý Jaroslav Žáček ze zdravotních důvodů 
odstoupil, byl jsem předsednictvem sdružení zvo-
len předsedou a tuto funkci vykonávám dodnes.
kořeny na Chodsku mám hluboké i ve folklorní 
oblasti. můj děda byl jedním z prvních muzikan-
tů, kteří chodské písničky nahrávali v Plzeňském 
rozhlase tehdy ještě na vinylové gramodesky, 
aby se zachovaly i pro příští generace. Byl jed-
ním z významných hudebních průkopníků chod-
ského folkloru a lidové hudby.

V Praze působí také např. Slovácký krúžek 
nebo Valaši, kteří mají svou „mladou 
chasu“, taneční složku či organizují setkání 
u muziky. Děláte něco podobného i vy?

Spolupracujeme s krajanskými spolky, zejména 
je to Spolek Sušičan a Sdružení klatovanů. Jeho 
členové se účastní našich akcí a my zase jejich. 
Spolupracujeme také s Veleobcí sdružených ob-
cí baráčníků, jejich představitelé přicházejí na 
Pošumavské věnečky a recipročně zvou nás na 
jejich setkání. Tato spolupráce funguje v průbě-
hu celého roku a vyvrcholením je pak právě set-
ká ní na Pošumavském věnečku. Za samostatnou 
zmínku stojí spolupráce s Folklorním sdružením 
České republiky, kde máme nadstandardní vzta-
hy s předsedou Zdeňkem Pšenicou. Vzhledem 
k tomu, že ekonomická situace v dnešní době 
folkloru příliš nepřeje, tak spolupracujeme 
i s Plzeňským krajem, který podporuje naši čin-
nost, stejně jako s poslanci a senátory, zvole-

nými za západočeský region. Bez této pomoci 
bychom pravděpodobně museli s naší činností 
brzy skončit. 
V poválečném období jsme v Praze měli osmde-
sátičlenný soubor s taneční dudáckou muzikou 
a přes tisíc aktivních členů. V současné době se 
omezujeme jen na tuto muziku – máme kvarteto 
dudáků, kteří hrají na našich akcích, případně 
vystupují na akcích Folklorního sdružení.
Chodsko tvoří jen 11 historických vesnic na jiho-
západě Čech, proto se nemůžeme srovnávat se 
Slováckým krúžkem v Praze, který tady zastupuje 
ohromnou oblast celého moravského Slovácka.

Děláte i nějakou přednáškovou činnost?
V okolí sídliště jsem například dělal besedu pro 
seniory na Bílé hoře. Jinak pro zájmové skupi-
ny a pamětníky organizujeme i přednášky přímo 
na Chodsku. Doplňujeme je také videoprojekcí. 
Na besedy přinášíme ukázat zajímavé dobové 
dokumenty z protektorátních časů i historický 
prapor pražských Psohlavců z roku 1936. Pokud 
by některý ze spolků v Řepích měl zájem se o na-
ší činnosti dozvědět něco více, rádi se přijdeme 
o naše zkušenosti podělit.

Co byste si přál pro vaše sdružení do 
budoucna? Co vás nejvíc trápí?
Stejně jako všichni představitelé krajanských 
spolků v našem hlavním městě bych si přál, aby 
se společenská a ekonomická situace v naší zemi 
zlepšila natolik, aby bylo možné tu slavnou tra-
dici, kterou držíme my i moravští Slováci, hanáci 
a Valaši, zachovat pro další generace. Za součas-
ných podmínek ji udržujeme jen s maximálním 
vypětím několika lidí, kteří stojí v čele a s pod-
porou věrných partnerů.

Děkuji za rozhovor.
Radka Sálusová

Pohled do hlavního sálu Národního domu při 78. Pošumavském věnečku

Část výboru pražských Psohlavců se senátorem Ing. Petrem Bratským

Foto: archiv Václava Kupilíka

Foto: archiv Václava Kupilíka
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Slavata Triatlon Tour 2014
V roce 2014 vstoupila do 4. ročníku série triatlonových závodů, jejímž 
hlavním organizátorem je nadšený sportovec, triatlonista Tomáš Slavata. 
Tomášovi se podařilo již po několikáté uskutečnit tento jedinečný charita-
tivní projekt, který je určen dětem jak z řad veřejnosti, tak dětských do-
movů. Pro zájemce, kteří nemají potřebné vybavení, je na místě zajištěna 
možnost zapůjčení kola i helmy. Sportovat ve všech třech disciplínách má 
tak možnost opravdu každý, kdo má chuť si vyzkoušet a poměřit své síly.
V naší městské části odstartoval závod 13. května, bohužel počasí tomuto 
sportovnímu klání příliš nepřálo. Přesto se travnaté ploše před radnicí se-
šlo dost dětí na to, aby úderem třetí hodiny mohl Tomáš Slavata společně 
se starostkou Bc. Jitkou Synkovou závody zahájit.
Soutěžilo se v disciplínách „kachny“ (které nahradily klasické plavání), 
jízda na kole a běh. Děti byly rozděleny do několika kategorií podle vě-
ku. Zasloužené medaile po skvělém sportovním boji pak převzaly z rukou 
Tomáše Slavaty a starostky městské části Praha 17 Bc. Jitky Synkové. Na 
závěr celého odpoledne byli vylosováni čtyři šťastlivci, kteří získali nové 
jízdní kolo.

-ras-Foto: -ras-

Oslava Svátku matek
městská část Praha 17 společně s Centrem sociálně zdravotních služeb 
uspořádaly v neděli 11. května setkání u příležitosti Svátku matek. Oslava 
konaná v prostorech řepské Sokolovny, jež byla určená členům řepských 
seniorských klubů, se opravdu vydařila.
Odpoledne zahájil projevem ředitel Centra sociálně zdravotních slu-
žeb PhDr. Jindřich kadlec. Společně se starostkou Bc. Jitkou Synkovou 
a místostarostou martinem markem popřáli všem maminkám a babičkám 
k jejich svátku všechno nejlepší. O kulturní program se postarali žáci ze 
ZUŠ Blatiny, kteří zazpívali a zarecitovali. k tanci a poslechu již tradičně 
hrálo Duo Vitamín.
k dobré pohodě celého odpoledne přispělo i drobné pohoštění či květina 
z rukou starostky Jitky Synkové.
Fotografie z akce naleznete na www.repy.cz, v sekci Fotogalerie.

-ras-

Koncert pro jubilanty opět nezklamal!
Dne 24. dubna se konala další z řady oslav našich řepských jubilantů, kte-
ré pro naše oslavence pořádají matrikářky Úřadu mČ Praha 17 ve spolu-
práci se ZUŠ Blatiny. Opět to byla ukázka toho, že ZUŠ Blatiny vychovává 
řadu velkých talentů. koncert byl úžasný! Úvodní slova patřila starostce 
Bc. Jitce Synkové, která všechny přítomné přivítala. Následoval koncert. 
Ten zahájil martin mattes skvělou hrou na altsaxofon. Poté nastoupila ma-
rie kličková s milanem malačkou a jejich podání skladby „Bell“ z muzikálu 
Notre-Dame de Paris, zahranou na dva klavíry, nám skutečně vzalo dech! 
Následoval pěvecký sbor pod vedením mgA. Evy kováříkové se svými hra-
vými písněmi a ten vystřídal na podiu Josef Štěřovský se skladbou S. Pro-
kofjeva „montekové a kapuleti“ z baletu Romeo a Julie. Finále patřilo 
Gerardu Paitánovi a jeho houslím, v klavírním doprovodu Ing. martina Ša-
rocha j. h. Poté již následovaly samotné gratulace starostky Jitky Synkové. 
Jubilanty na závěr jejich oslavy ještě čekalo malé pohoštění. Dodatečně 
hodně zdraví do dalších let všem!
Svá jubilea oslavili: Vladimír Nechyba, hedvika hasmuková, Bořivoj ky-
bic, Libuše Stejskalová, Bedřich Rebeka, miroslava Uhlířová, Iluška Blaž-
ková, Edit havelíková, Ctibor Lakomý, marie Lorencová, Jaroslav Dejmek, 

Alena holá, Jaroslav Šindelář, Jana kepáková, Jiří Svět, Zdeňka Pechačo-
vá, Viktor Gunyitš, Stanislav marek, Bohuslav Přibyl, milan Lička, Jarmila 
kubálková a marie Lojínová.

-mish-

Foto: -ras-

Foto: -mish-
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Sport bez předsudků
V pátek 25. dubna dopoledne se v ZŠ genpor. Fr. Peřiny uskutečnil sportov-
ně společenský projekt s názvem „Sport bez předsudků“. Tento projekt je 
zaměřen na děti a jeho cílem je ukázat dětem, že sportovat je jedna z nej-
lepších forem trávení volného času. Jde tedy zároveň o prevenci kriminality 
a patologických jevů, protože pokud budou děti sportovat, vyhnou se sná-
ze nástrahám dnešní doby. V rámci tohoto projektu se děti mají možnost 
blíže se seznámit nejen třeba s fotbalem nebo atletikou, ale také s méně 
známými sporty jako je ragby nebo běžecké lyžování. O děti se starají zku-
šení lektoři a všechny disciplíny jsou prezentovány zábavnou a hravou for-
mou. Na dětech bylo vidět naprosté nadšení, počasí vyšlo na jedničku, tak 
můžeme jen konstatovat, že projekt dopadl více než úspěšně.
 -mish- Foto: -mish-

Vytrvalostní jezdecké závody v Řepích

historicky první jezdecké vytrvalostní závody v Praze s názvem „Národ-
ní vytrvalostní závod Praha Řepy“ připadl na sobotu 3. května. Závody se 
konaly pod záštitou mČ Praha 17. Jedná se o závod pořádaný v přírodním 
terénu na vzdálenost 20 – 160 km v sedle koně. Pořadatel, Antonín hrdina, 
pořádá již 5. rokem tyto soutěže i na mistrovské úrovni na Táborsku. Tuto 
novou oblast si vybral z nostalgie, protože před lety na koni jezdil do školy 
na trase Řepy – Suchdol. 
Pro bezpečnost občanů a s ohledem k dopravní infrastruktuře zajistil pořada-
tel dozor v inkriminovaných místech i s dohledem místní městské policie, které 
tímto patří velké poděkování. Vodu na ochlazení a napájení koní zajistili dob-
rovolní hasiči a přesto, že bylo chladné počasí, spotřeba vody byla 12 000 litrů.

Za vydařeným závodem stojí několikaměsíční práce. koně se totiž vydali 
s jezdcem na trasy od nejkratšího – dvaceti čtyř kilometrového hobby zá-
vodu, přes závod dlouhý 48 km, až po tříkolovou soutěž na 72 km. konala 
se také ukázka soutěže na pony a vítězem mladší kategorie se stala tepr-
ve tříletá Adéla Náměstková. Ve starší kategorii vyhrála osmiletá Barbora 
kroupová. Celkově se zúčastnilo 44 jezdců ze všech koutů ČR.
Napínavé to bylo i pro doprovod závodníka, který dostal mapu a na ur-
čených místech napájel a chladil koně. k vidění tedy bylo polévání koně 
vodou z pet-lahví, konývek a obkládání třeba mokrými ručníky. V cíli totiž 
čekali veterináři, sledující kondici a zdraví koní. Teprve poté uznali, že mů-
že soutěžní dvojice pokračovat do dalšího kola. 
V hobby soutěži Z na 48 km zvítězila Vendula koloniczová s koněm Lark ze 
stáje Velešín. Soutěž hobby na 24 km vyhrála helena Šlapanská s valachem 
kámo z domácí stáje JS hrdina – Borotín. Z oficiálních soutěží se popr-
vé otevřela soutěž pro koně startující 1. rokem, ve které zvítězila Eliška 
Vaňková s klisnou Luna ze stáje TJ krakonoš Trutnov. Z nejpočetnější ofi-
ciální soutěže na 48 km se ze 13 jezdců umístil na 1. místě opět z domá-
cí stáje Jan Pán s Princes s rychlostí 15,5 km/h. Z nejdelší soutěže se po 
72 km umístila na „bedně“ Ing. hana Sýbková na Thereez ze stáje Fan club 
Shagya v rychlosti 12,9 km/h. 
Vyhlášení kompletních výsledků a předání cen bylo za účasti pana Upíra 
krejčího, který pogratuloval a předal dětem dárky. kdo zmeškal tuto podí-
vanou, může se přijet podívat ve dnech 5. – 6. 7. 2014 do Borotína.

Antonín Hrdina

Foto: archiv A. Hrdiny

Třetí květnovou sobotu se jako každý rok konal na travnaté ploše naproti 
ÚmČ Praha 17 memoriál Františka Zvoníčka. Letošní ročník byl podprů-
měrný nejen teplotně, ale také počtem soutěžících. Závodu se zúčastnilo 
26 družstev žen, mužů a mladých hasičů z 11 sborů dobrovolných hasičů 
z Prahy a okolí. Ukázalo se, že chladné počasí svědčí řepským sportovcům, 
nikoliv však jejich požárním stříkačkám. I přes technické potíže předvedli 
naši borci skvělé výkony. Na nejvyšší mety dosáhlo „B“ družstvo mladých 
hasičů a tým mužů v kategorii nad 35 let. Tento úspěch doplnily ženy, které 
ve své kategorii vybojovaly zasloužené druhé místo. Ostudu neudělala ani 
nejmladší generace mladých hasičů, na kterou zbyla bohužel jen brambo-
rová medaile. Na konci soutěže proběhl duel mezi družstvy mužů do 35 let 
a tzv. staré gardy o sud zlatavého moku. Nakonec vyhrálo dravé mládí nad 
zkušenostmi a mladí pánové si tak napravili reputaci po nepříliš přesvědči-
vých výkonech při soutěži. Výhru jsme pak všichni společně zkonzumovali 

při analýze výsledků tohoto ročníku. Přestože počasí bylo spíše mrazivé, 
řepské hasiče letos hřál u srdce pocit vítězství.

Mgr. Veronika Langerová,
starostka SDH Řepy

Foto: -ras-

Zmrzlé hasiče zahřálo vítězství
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1. 6. – Dětská pouť. Od 14 hod. Zahrada Do-
mova, vstupné dobrovolné.

8. 6. – Koncert norského smíšeného sbo-
ru Vivace pod vedením Reidun Vorpenes na 
hostování v ČR. Od 17 hod. kostel sv. Rodiny, 
vstupné dobrovolné.

11. 6. – Je jen jedna hudba – koncert pre-
miér Jakuba Zahradníka u příležitosti jeho 
životního jubilea a na podporu Domova. 
Od 19.30 hod.
Klášter sv. Anežky České, Praha 1, vstup-
né 490 Kč (vstupenky možno zakoupit 
v síti Ticketportal nebo ve vrátnici Do-
mova, rezervace kultura@domovrepy.cz, 
mob. 774 401 337).
Jedinečná příležitost zúčastnit se premié-
rového projektu a současně podpořit služ-
bu Domova sv. Karla Boromejského.
15. 6. – Rodinný koncert (účinkují: marek 
a Vladimír Sůvovi – violoncello, Dmitrij Večer 
– housle  (zazní skladby J. S. Bacha, E. ysaye, 
J. Iberta, V. hálka a J. Zahradníka). Od 17 
hod. kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné.

19. 6. – Čeští velikáni v podání studentů 
prof. Virginie Walterové z Gymnasia a hudeb-
ní školy hl. města Prahy (klavírní doprovod: 
prof. martin Plas, na programu: A. Dvořák, 
B. Smetana, L. Janáček, B. martinů aj.). 
Od  15.30 hod. Refektář, vstupné dobrovolné.

20. 6. – Letní koncert žáků Zuzany Hrbkové 
(flétna a klavír). Od 17 hod. Refektář, vstup-
né dobrovolné.

22. 6. – My Way – nejslavnější písně Franka 
Sinatry v podání orchestru Archioni Plus pod 
vedením michala macourka, zazpívá Josef 
Štágr – protagonista muzikálů Bídníci, Jesus 
Christ Superstar, West Side Story, Evita. Od 17 
hod. kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné.

23. 6. – 23. 8. – Potkala jsem cestou – vý-
stava obrazů Michaely Leglerové (oleje 
a pastely inspirované přírodou, zákoutí sta-
ré Prahy, střechy, komíny... Vše, co autorka 
potkala cestou svým životem a zaujalo ji tak, 
aby výtvarně ztvárnila), výstava je prodejní.

Refektář, vstup volný.

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

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

Domov sv. Karla Boromejského 
– program na červen 2014

sborové cykly | mše | fantazie pro harfu a smyčcový kvintet | melodram | ukázka z bardské „opery“

Anežský klášter, Praha 
středa 11. 6. 2014 od 19,30

vstupné 490 Kč
Výtěžek z koncertu bude využit na zakoupení zdravotnického 

materiálu a rehabilitačních pomůcek pro pacienty Domova.

předprodej vstupenek 
v síti Ticketportal
www.ticketportal.cz, tel: 224 291 439

za podpory:

www.domovrepy.cz | www.jakubzahradnik.com

mediální partneři:

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO & PAGAT ULTIMO MUSICAL PRODUCTIONS, s.r.o.
uvádějí

Kateřina Englichová Daniel Mikolášek 
Lenka VychodilováNatálie GrossováFilip Antonio

Musica Pro AnimaEnsemble Kapelluken 
Dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu pod vedením Blanky Kulínské 

Bubureza – sbor GMHŠ řízený Miloslavou Vítkovou
Kühnův smíšený sbor se sbormistrem Markem Vorlíčkem

slovem provází Lukáš Hurník



Neděle 8. 6. od 15 h
Divadélko pro děti

Letní pohádka 
Skřítek Třešnička už je dávno na nohou, ale kytičky 
pořád ne a ne vstávat. Hraje Liduščino divadélko.
Kulturáček na Bílé Hoře             Vstupné Kč 45,-

Sobota 21. 6. od 19 h 
K tanci a poslechu

Taneční večer 
Můžete se těšit na spoustu známých písnček, 
zazpívat si i zatančit za doprovodu živé kytary, 
baskytary, harmoniky, houslí a samozřejmě zpěvu. 
Hraje kapela Mimotón .
Kulturáček na Bílé Hoře       Vstupné dobrovolné

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

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

Neděle 15. 6. od 15 h 
Divadélko pro děti - poslední v této sezóně

Jak si Kuba... 
Jak si Kuba Marjánku zasloužil. HRAJE: Divadlo 
KAPSA Andělská Hora.
Kulturáček na Bílé Hoře             Vstupné Kč 45,-

ZÁPIS
do kurzů na školní rok 2014 – 2015
proběhne až po prázdninách v rekonstruovaném Kulturním centru Průhon, 
Socháňova 1220/27, 163 00 Praha 6 - Řepy.
Konkrétní termíny budou určeny v návaznosti na postup dokončovacích prací 
a následné zahájení provozu KCP. Aktuální informace najdete na našem webu. 

Přejeme vám krásné léto a těšíme se opět na shledanou v dalším školním roce. 

Pátek 13. 6. od 19 h
V hospůdce v Kulturáčku

Večer s kytarou
Oblíbený večer s kytarou k posezení, zpěvu i poslechu.
Vstupné dobrovolné

Pátek 27. 6. od 19 h
V hospůdce v Kulturáčku u ohýnku

Večer s kytarou u grilu
Oblíbený večer s kytarou k posezení, zpěvu i poslechu.
Vstupné dobrovolné

KC Průhon, ZŠ genpor. Fr. Peřiny, pracoviště Laudova 1024/10, 163 00  Praha - Řepy, tel. 601 324 849, www.pruhon.cz
Kulturáček na Bílé Hoře, Ke Kulturnímu domu 439/14, 163 00  Praha - Řepy, tel. 601 324 845, www.kulturacek.cz

Kulturní program červen 2014
Kulturní centrum Průhon 
Kulturáček na Bílé Hoře

www.pruhon.cz

  Projekt je finančně

  podpořen z rozpočtu

  Městské části

  Praha 17
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Socháňova 1221, Řepy • 
Tel.: 235 314 141, 775 591 700

Program Klubu 17
Téma měsíce:  
„Botanika kolem nás“
 3. 6.  Připravujeme se na herbář 

(Den otevřených dveří), 

 4. 6.  Slavíme Den dětí (Den otevřených 
dveří), 

 6. 6.  Sázíme a poznáváme bylinky, 

10. 6.  Poznáváme květiny v našem okolí, 

11. 6.  Sušení květin do herbáře, 

13. 6.  Vitamíny a minerály v potravinách. 
Jejich vliv na naše zdraví, 

17. 6.  Poznáváme a doplňujeme popisky 
do herbáře, 

18. 6.  květinová dílnička z FImO hmoty, 

20. 6.  Jedeme na Paintball! 
kAm: hostivice, kDy: 15 – 19 hod., 

24. 6.  Filmový večer v k17, 

25. 6.  Sportovní odpoledne v k17, 

27. 6.  Vítání prázdnin. DISCO klub 17 
(Den otevřených dveří).

 -red-

Programy pro řepské seniory

Klub seniorů Průhon
každé úterý od 9 do 11 hodin v klubu 17, 
 Socháňova 1221, Praha 17.
klub vede Jana Tvrdková.
Program v červnu: 3. 6. Beseda s Jaroslavem 
hájkem na téma „Řepy kolem nás“, 10. 6. Vol-
ný program, 17. 6. Beseda s paní Gazdíkovou 
na téma „nejlepší potraviny pro zdraví člově-
ka“, 24. 6. Volný program.

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

klub vede Josef Procházka.
Program v červnu: 4. 6. Seniorské hry kotlář-
ská, 11. 6. Sudoku členů kSŘ, 18. 6. Beseda 
s pí Gazdíkovou na téma „nejlepší potraviny 
pro zdraví člověka“, 25. 6. Volný program.

Klub Gemini 
(zdravotně znevýhodnění)
každé pondělí, vždy od 14 do 16 hodin, níz-
koprahové zařízení klub 17, Socháňova 1221, 
Praha 17. 
klub vede Petra Szarová. 
Program na červen: Volný program v termí-
nech – 2. 6., 9. 6., 16. 6., 23. 6, 30. 6. 
POZOR! Každé první pondělí v měsíci, od 
13.30 do 15.30 Klub šikovných rukou GEMINI.
Program Klubu šikovných rukou na červen: 
2. 6. Pravidla háčkování, pletení, vyšívání, 
9. 6. FImO dílna (přineste si své pomůcky) 
16. 6. Relaxační dílna (mandaly, new age, klid 
a pohoda) 23. 6. maják 100% a pokaždé jinak 
(soutěž o cenu). 30. 6. Ukončení činnosti před 
letní přestávkou. Zhodnocení činnosti.

Klub aktivního stáří (KLAS)
každé pondělí, vždy od 14 do 16 hodin, kul-
turáček na Bílé hoře, ke kulturnímu domu 14, 
Praha 17. 
klub vede marie klosová.
Program v červnu: 2. 6. Volný program, 9. 6. 
Oslava jubilantů – k poslechu zahraje p. kotas, 
16. 6. Pražská taneční konzervatoř Řepy, pod 
vedením pí khauerové, 23. 6. Oslava jubilantů 
(náhrada za duben) – k poslechu zahraje p. ko-
tas. 30. 6. Grilování na ukončení sezóny.

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

PhDr. Jindřich Kadlec, ředitel CSZS

Červen v DDM na Bílé Hoře

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

4. 6. Závěrečný koncert hudebního odděle-
ní – poslechněte si, co jsme se naučili v DDm.  
Vstup 1 kč. Od 18 do 20 h, kino Ořechovka. 
5. 6. Závěrečné vystoupení tanečního oddě-
lení – Diváci srdečně zváni. Vstup 1 kč. Od 18 
do 20 h, kino Ořechovka.
7. 6. Keramická sobota – Cena za dvouho-
dinovku 50 kč pro děti. Rodinná vstupenka 
(1 rodič + 1 dítě) 250 kč. Od 10 do 12 h a od 12 
do 14 h, keramická dílna.
Přihlášky předem na tel. DDm 235 323 333 ne-
bo klara.pliestikova@ddmp6.cz.
16. 6. Vernisáž – slavnostní zahájení závěreč-
né výstavy s tématem „křížem krážem městem 
a přírodou“, v 18 hodin (cca 18 – 19,30 ho-
din). Vstup volný. Od 18 h, sál DDm.
15. – 20. 6. Výstava Křížem krážem městem 
a přírodou – přijďte se podívat na výtvarnou 
tvorbu účastníků našich kroužků a klubů. 
Vstupné dobrovolné. Út – čt 14 – 18 h, pá do 
14 h (nebo po dohodě kdykoli), sál DDm.
17. 6. Svět Tima Burtona – vycházka na výsta-
vu. Od 15 do 18 h, Dům u kamenného zvonu. 

Přihlášky předem na tel. 
DDm 235 323 333 nebo  
klara.pliestikova@ddmp6.cz.
18. 6. Zahrady Pražského hradu II – vycházka 
s průvodcem, tentokrát Jižní zahrady. Z cyklu 
DDm město a příroda. Od 15 do 18 h, Pražský 
hrad. Přihlášky předem na tel. DDm 235 323 333 
nebo klara.pliestikova@ddmp6.cz.
21. 6. Žonglpárty – 5. ročník festivalu žong-
lování a volného času. Vstup volný! Od 11 do 
22 h, dopravní hřiště DDm Na Vypichu. Více na 
www.zonglparty.ddmp6.cz.
21. 6. FIMO dílna – vzor „ostnatý drát“ – 
vlastnoručně si vyrobte krásné šperky. Vhod-
né pro účastníky od 12 let a dospělé. 290 kč 
včetně materiálu. Od 14 do 17 h, atelier. 
Pouze přihlášky předem na  
gabriela.lasikova@ddmp6.cz.
24. 6. Loučení se školou – hry, soutěže, ská-
kací hrad, trampolína. Vstup volný! Od 15.30 
do 18.30 h (registrace do 17.30), dopravní 
hřiště DDm Na Vypichu.
Více na www.zonglparty.ddmp6.cz

Podrobné informace o všech programech najdete na www.ddmp6.cz
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MC Řepík informuje
mC Řepík nabízí pravidelný program pro rodiny s dětmi 
od pěti měsíců do předškolního věku pro aktivní trávení volného času. 
Na dopolední program se můžete zapojit kdykoliv v průběhu roku, není 
třeba se zapisovat, stačí přijít včas, kapacita je omezena na cca 10 dětí. 

Pro rodiče a děti připravujeme každý měsíc zajímavý program:

5. 6. v 17 h KLUBÍČKO - základy pletení pro každého. motiv a stupeň 
náročnosti si každý zvolí sám. Pletení jde opět do módy, je to skvělá 
relaxace a výsledek vždy stojí za to. Pro vaši úvodní lekci nepotřebujete 
vůbec nic, vše dostanete na místě! Přijďte i s dětmi, zatímco si pohrají, 
vy si vyzkoušíte techniky pletení.

10. 6. v 17 h prezentace kurzu ZKUŠENOSTÍ K RESPEKTOVÁNÍ. Do-
zvíte se, co znamená respektující přístup, co tento přístup přináší 

pro výchovu dětí 
i pro vztahy mezi 
dospělými či z če-
ho tento přístup 
vychází. Na tento 
kurz navazuje cy-
klus podzimních 
seminářů v rozsa-
hu 18 hodin (vždy 
v sobotu 11. 10., 
1. a 15. 11. od 10 
do 17 h). Vřele 
doporučujeme!

13. 6. v 10.45 h v rámci 
páteční volné herny 
poslední MONTESSORI 
HRÁTKY tohoto školní-
ho roku na téma „Letem 
hravým létem“. Děti se 
zábavnou formou učí 
každodenní úkony, kte-
ré jsou nutné pro sebe-
obslužnost dítěte, např. 
jemná motorika, odhad, 
soustředění atd. Pro 
děti od 1 do 3 let, nut-
no přihlásit předem na 
lucie@mAmAfaktura.cz.

14. 6. ve 14 h JARMARK (dětské hřiště u CSZS/mC Řepík). myšlenkou 
charitativního Jarmarku je představit a přiblížit v uvolněné atmosféře 
sobotního odpoledne spoluobčanům Řep a blízkého okolí místní spole-
čenství fungující v oblasti sociálních služeb. Ať už jsou to aktivity zamě-
řené na děti, mládež, dospělé či seniory. Pro rodiče napečeme domácí 
slané/sladké dobroty a pro mrňousky zajistíme doprovodný program. 
Jste všichni srdečně zváni! 

Provoz MC Řepík bude ukončen 20. 6. 2014. Za všechny maminky-lek-
torky přejeme dětem i rodičům krásné prázdniny bez nehod a v září se 
na vás opět těšíme!

Silvie Faletti,
předsedkyně MC Řepík

V březnu letošního roku oslavil 50. narozeniny hudební skladatel, básník 
a klavírista Jakub Zahradník. málokdo však ví, že tento nadaný muzikant 
pochází ze starého řepského rodu kubištů. Současní obyvatelé Řep budou 
spíše znát jeho tetu, paní Annu Baumovou, která k tomuto rodu také ná-
leží, dodnes v Řepích žije a podílí se zde na kulturně-společenském životě.
Jakub se narodil do umělecké rodiny. Jeho matka, Jaroslava kubištová, 
vystudovala konzervatoř a svůj umělecký talent zúročila mimo jiné při 
tvorbě rozhlasových pohádek. Jakubův otec, Václav Zahradník, byl známý 
dirigent a skladatel, který se nejvíce proslavil jako šéfdirigent Orchestru 
Československé televize. Podílel se na mnoha populárních televizních 
zábavných pořadech, například „Televarieté“, „možná přijde i kouzelník“ 
apod. kdo by neznal i jeho filmovou hudbu ke komediím marie Poledňáko-
vé „Jak vytrhnout velrybě stoličku“ a „Jak dostat tatínka do polepšovny“. 
Ve filmu „S tebou mě baví svět“, který byl vyhlášen českou komedií století, 
zazněly jeho slavné hity „Sladké mámení“ a „Vzhůru k výškám“.
Jakub byl díky svým rodičům obdařen talentem literárně-hudebním a na 
své umělecké dráze prošel různými obory. Po absolutoriu na Pražské kon-
zervatoři získával praktické muzikantské zkušenosti například ve skupi-
ně Balet, v Orchestru Čs. televize, psal hudbu pro rozhlas a divadlo, živil 
se jako studiový hudebník. Dva roky působil v Německu a 90. léta prožil 
uprostřed pražského muzikálového boomu (Jesus Christ Superstar, Benzín 
a mejkap, Starci na chmelu apod.)
Od roku 2000 se věnuje výhradně vlastní autorské tvorbě. Skládal šansony 
pro Pavlu kapitánovou, se kterou cestovali po Evropě. Po její předčasné 

tragické smrti začal vystupovat se sólo klavírními improvizacemi a poté 
koncertoval s vlastní hudební skupinou. Věnoval se také pořádání hudeb-
ně-básnických večerů v několika pražských klubech. 
Od roku 2010 se věnuje skládání vážné a duchovní hudby. V rámci Ro-
ku české hudby a u příležitosti svého životního jubilea se posluchačům 
představí v premiérovém projektu JE JEN JEDNA hUDBA, který si vzal za 
cíl předvést díla, se kterými se ještě posluchači neměli příležitost sezná-
mit. Zárukou kvalitního provedení jsou účinkující, kteří přijali účast v této 
premiéře (harfenistka kateřina Englichová, Daniel mikolášek - člen České 
filharmonie, musica Pro Anima s vedoucí Ritou Čepurčenko - první hráčkou 
orchestru FOk, Ensemble kapelluken, Dětský pěvecký sbor Českého roz-
hlasu pod vedením Blanky kulínské, kühnův smíšený sbor se sbormistrem 
markem Vorlíčkem, Bubureza – sbor Gymnasia a hudební školy hl. m. Prahy 
pod vedením miloslavy Vítkové, herečka Lenka Vychodilová, dětští muziká-
loví herci Natálie Grossová a Filip Antonio a další). 
koncerty proběhnou ve dnech 11. a 12. června v klášteře sv. Anežky České 
v Praze 1. První z nich bude věnován k podpoře Domova sv. karla Boro-
mejského a jeho službě nemocným seniorům. Během obou večerů zazní 
cykly dětských sborů, vokální mše, melodram, fantazie pro harfu aj. Roli 
moderátora přijal pan Lukáš hurník.
Jakub se vydal nelehkou cestou vážné a duchovní hudby a jeho velkým 
snem je složit oratorium pro papeže Františka. Nezbývá, než mu popřát, ať 
jeho cesta vede správným směrem a jeho sen splní.

Monika Straková

Hudební premiéry 
Jakuba Zahradníka
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Stručně k některým oblastem právní úpravy nájmů 
bytů podle nového občanského zákoníku
Červnové číslo Řepské sedmnáctky přináší další část seriálu upozorňující na změny, které se týkají právní úpravy nájmů 
bytů podle nového občanského zákoníku.

Výměna: Nový občanský zákoník již neobsahuje speciální ustano-
vení o výměně bytů. To však neznamená, že výměny bytů nelze pro-
vádět. městská část Praha 17 za tím účelem doplnila zásady o při-
dělování bytů a zpracovala příslušný tiskopis. Obojí je dostupné na 
http://www.repy.cz/. Obdobně, jako dosud, je nutné, aby s výměnou 
bytu jakožto předmětu nájmu souhlasili všichni dotčení nájemci i pro-
najímatelé. Nájemce, který se z bytu pronajímatele odstěhovává, uza-
vře s pronajímatelem dohodu o ukončení nájmu, a pronajímatel s ná-
jemcem, který se má do bytu pronajímatele přistěhovat, uzavře novou 

smlouvu o nájmu. Například: Dva nájemci se dohodnou na vzájemné 
výměně nájmu bytu, kterou hodlají realizovat 1. února 2014. Je třeba, 
aby se v dostatečném předstihu dohodli se svými dosavadními pronají-
mateli na ukončení dosavadních smluv o nájmu bytu, z něhož se hodlají 
odstěhovat, a to ke dni 31. ledna 2014, a současně s novými pronají-
mateli uzavřeli nové smlouvy o nájmu bytu, a to od 1. února 2014. Po-
kud jeden z pronajímatelů nesouhlasí, výměnu bytů samozřejmě nelze 
uskutečnit. Na souhlas pronajímatele nájemce nemá právní nárok.

ThDr. JUDr. Leo Salvet, Th.D.

Starostka Bc. Jitka Synková předala 24. dubna 2014 osvědčení absolven-
tům druhé a zároveň také poslední etapy projektu OBČANSkÉhO SDRUŽE-
Ní mARTIN 50+ = nová šance, který probíhal pod její záštitou. Projekt je 
zaměřen na rekvalifikaci nezaměstnaných osob starších 50 let na pozici 
pracovník v sociálních službách a je financován z Operačního programu 
Praha – adaptabilita a státního rozpočtu ČR. Díky tomu je pro cílovou sku-
pinu zdarma. Projekt byl rozdělen do dvou etap, vždy po dvaceti účastní-
cích z hlavního města Prahy, přičemž velká část účastníků má své bydliště 
přímo na území mČ Prahy 17. Účastníci druhé etapy od ledna prošli vzdě-
lávacími programy – Základy práce na PC, Základy podnikání a především 
rekvalifikačním kurzem pro pracovníky v sociálních službách České aso-
ciace pečovatelské služby, který je opravňuje k výkonu činnosti v širo-
ké škále sociálních služeb. mohou se uplatnit jak v terénních sociálních 
službách (pečovatelská služba, osobní asistence), ambulantních službách 
(nízkoprahová zařízení pro děti a mládež), ale také v pobytových službách 
(domy pro seniory, domy pro osoby se zdravotním postižením atd.). Sou-
částí účasti v projektu bylo také tříměsíční tréninkové zaměstnání, v rám-
ci něhož si pracovníci pod odborným dohledem práci vyzkoušeli přímo 

v zařízení sociálních služeb. konkrétně se jedná o odborné stáže v Centru 
sociálně zdravotních služeb Praha 17 – díky velké podpoře mČ Praha 17, 
OBČANSkÉm SDRUŽENí mARTIN, v Nemocnici milosrdných sester sv. k. Bo-
romejského nebo v Jedličkově ústavu. Všech dvacet účastníků druhé etapy 
projektu, která probíhala v měsících leden – duben 2014, dokončilo re-
kvalifikaci a cítí se být připraveno pro konkrétní nabídky zaměstnavatelů 
z oblasti sociálních služeb. Podle slov odborného garanta projektu a záro-
veň ředitele Centra sociálně zdravotních služeb Praha-Řepy PhDr. Jindři-
cha kadlece našlo zaměstnání v sociálních službách již 7 účastníků první 
etapy projektu, z nichž je většina občany mČ Praha 17. Projekt proto splnil 
své cíle nad rámec očekávání a celý realizační tým věří, že také účastníci 
druhé etapy najdou díky nově nabytým zkušenostem brzy své uplatnění. 
Odborný garant projektu PhDr. Jindřich kadlec a Ing. marika Aufová, sta-
tutární zástupce OBČANSkÉhO SDRUŽENí mARTIN, děkují mČ Praha 17 za 
maximální podporu při realizaci a všem spolupracovníkům za odvedenou 
práci.
kontakt na OBČANSkÉ SDRUŽENí mARTIN: projekt@osmartin.cz

PhDr. Jindřich Kadlec

Základní podmínkou ke snížení nákladů na vytápění je snížení celkové ener-
getické náročnosti objektu, a to jak na vytápění, tak na ohřev teplé vody. 
A nemusí se vždy jednat rovnou o finančně náročné investice do zateplení 
fasády domu či výměny oken. 
Regulace otopné soustavy
mnohem úspornější a velmi efektivní je vyregulování otopné soustavy do-
tčeného objektu. Zákazníci Pražské teplárenské mohou využít bezplatné 
poradenství, v rámci kterého je možné rovněž provést úpravu smluvního 
ujednání, optimalizovat nastavení odběrového diagramu či výkonovou 
složku ceny. Zákazníci mohou také získat informace o dalších možných 
technických opatřeních, která se již u ostatních zákazníků osvědčila a při-
nesla jim nemalé úspory. 
Změna sazby z množstevní na výkonovou
Většina zákazníků Pražské teplárenské má stále uzavřeny starší množstev-
ní smlouvy na dodávky tepla, ale například všichni noví zákazníci za teplo 
již platí stálou složku ceny podle sjednaného výkonu, což je jedna z cest 
k úsporám nákladů na vytápění. Při správném užívání objektu a regulaci 
otopné soustavy domu je to výhodnější, protože:

•  optimální nastavení sjednaného výkonu přináší optimalizaci platby stálé 
složky

•  při správné regulaci v domě (temperování s plynulými změnami místo 
 špičkování) vzniká výrazná úspora a tím nižší cena

•  je vyváženější celá centrální soustava zásobování teplem a tím nižší 
 spotřeba paliv, menší zátěž pro životní prostředí

Nové výkonové smlouvy oproti množstevním stanovují cenu ve stálé složce pro 
každého odběratele na základě maximálního dodávaného výkonu (kč/kW). 
Pokud pak obyvatelé domu tzv. nešpičkují (tedy např. nevypínají při odchodu 
z bytu radiátory a po příchodu zase naplno nepouštějí), je výkonová smlouva 
výhodnější. Dům se temperuje na stálou teplotu a výkon se jen drobně korigu-
je v případě potřeby. Celá soustava je potom vyvážená bez špičkových potřeb 
odběru primárního paliva a nedochází tak ke zvyšování těchto nákladů na vý-
robu tepla. 
Veškeré potřebné informace vám rádi sdělíme na tel.: 226 752 335 nebo je 
získáte u vašich referentů obchodních kanceláří, přičemž potřebné kontakty 
najdete na www.ptas.cz.

Druhá etapa projektu 50+ = nová šance má své absolventy!

Přechod na výkonové smlouvy se vyplatí
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Dne 13. května radnice mČ Praha 17 vítala 26 nových řepských ob-
čánků. První skupinku přivítaly naše matrikářky a proslov s přáním 
všeho nejlepšího, doplněný i o původ křestních jmen zúčastněných 
miminek, jsme mohli slyšet z úst Ivany Simonové a Ivy Balážové. 
Druhé dvě skupinky již tradičně vítala starostka Bc. Jitka Synková. 
Všechny tři slavnosti provázelo nádherné hudební pásmo, tento-
krát o zvířátkách, v podání pěveckého sboru Junior, pod vedením 
mgA. Evy kováříkové. 

Všem dětem, i jejich rodinám, přejeme jen to nejlepší do dalších let 
v Řepích a hlavně pevné zdraví.

Máme další nové řepánky!

Foto: -mish-

Foto: -mish-

Novými občánky se stali: matyáš Jošt, Štěpánka Cabalová, 
Jaromír košťál, Tomáš Doležel, Antonín hugo Suchý, 
matěj Lindvai, Štěpán Burian, Jaroslav hanzlík, matěj 
koukol, Jakub Ryšavý, Josefína Papírníková, Lukáš Lochman, 
Pavel Pekárek, Ágnes Lukáčová, Eliška Procházková, 
Jan Felix kolesár, Eliška kyrnyčnaja, Adam Lokaj, Šimon 
kyllar, Zuzana Bradová, Jan Buk, Jan Abraham, Václav Synek, 
martin marták a matej Balaščak.

-mish-

Foto: -mish-
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ZŠ Jana Wericha

ZŠ genpor. Fr. Peřiny

Jak bývá na naší škole na jaře zvykem, konal se u příležitosti Dne Země 
projektový den. Protože s naším slavným letcem Františkem Peřinou ve 
vzpomínkách létáme už několik let, dne 7. 5. 2014 jsme vyrazili „Do ob-
lak“. Všichni cestující 6. až 9. tříd, kteří měli v pořádku své letenky, se 
slétali na sletištích, kde na ně čekali kapitáni a stewardi s úkoly ukry-
tými pod zajímavými názvy: „Když Peřina letí“, „Do oblak? Ale jak?“, 
„Třeba i poletíme?“… Nebo měli v letenkách napsáno: „S informacemi 
vzhůru do oblak“, „K výšinám“, „Signál z nebe“… A záhadné byly také 
názvy: „Pozor, divocí ptáci!“, „Panáček Mráček“, „Vrabec v troubě“… 
Občas kapitáni s cestujícími pěkně cvičili: „S větrem o závod“, „Odhoď-
te závaží“ nebo při „Kin-Ballu“.
Zajímá vás, kolik sletišť za dobu letu cestující stihli? Vybírali, vybírali, 
ale snad nepřebrali! Celý den se mísili na různých sletištích, vyzkoušeli 
si čtyři aktivity a vyzvídali, co tvoří ostatní. Tento den byl jiný než ostat-
ní dny, učebnice zůstaly doma, ale svačiny samozřejmě ne. Při letu se 
zapojovaly nejen ruce (při tvoření) a nohy (při cvičení), ale i chuťové 
buňky (při vaření), a samozřejmě mozek (při kvízech), protože na ně-
kterých sletištích to byla doslova výuka jinak. I když 250 cestujících, 
tj. žáků, měnilo během dne různé letištní haly v prostoru celé školy, všu-
de byly úsměvy, klid a pořádek. Takové dny by se nám žákům i učitelům 
líbily častěji.

Žáci 9. C, ZŠ genpor. Františka Peřiny

Se školou vzhůru do oblak

Dne 6. května se v ZŠ Jana Wericha konal již pátý ročník mezinárodního 
Dnu Země. V 10 hodin přivítala všechny přítomné ředitelka školy mgr. Zu-
zana martinovská se starostkou mČ Bc. Jitkou Synkovou a poté se společně 
s dětmi vydaly prohlédnout si vše vystavené. Po celý zbytek dne zde če-
kal na děti ze všech řepských škol a školek velmi pestrý program, a jelikož 
se vydařilo i počasí, všichni si tuto slavnost skutečně užili. k vidění bylo 
mnohé a průřez celého dne můžete vidět na webu mČ v sekci Fotogalerie. 
Děti si zasoutěžily, protáhly tělíčka při józe, poznávaly nerosty, mohly po-
hladit kozu nebo třeba morče, zkoušely chodit na chůdách, ale také třeba 
předvedly, jak a zda dovedou třídit odpad. Poděkování patří všem, kteří 
tuto akci plánovali a podíleli se na její orga nizaci. Velké díky posílá škola 
ZŠ Jana Wericha firmám mineralia, G-servis a mléko z farmy.
 -mish-

Večerní slet čarodějnic 
a čarodějů
Ve školní družině ZŠ Jana Wericha si děti v pátek 25. 4. 2014 připomněly 
tradici „Pálení čarodějnic“. Tuto tradici pojaly v čarodějnickém duchu. 
Děti si společně v maskách užily zábavný večer. Tancovaly a plnily de-
satero čarodějnických úkolů. V průběhu večera měly připravené bohaté 
pohoštění. Příjemným zakončením byla pestrá čarodějnická tombola.
 Vychovatelky ŠD

Foto: archiv školy

ŽONGLPÁRTy   21. června 2014
se bude konat již pátý ročník festivalu Žonglpárty. Akce již tradičně 
bude probíhat na Vypichu v blízkosti obory hvězda. Program festivalu 
začne v 11 hodin sportovním dopolednem, následovat bude tvořivé 
odpoledne a zakončen bude žonglérskou show a následnou afterparty 
do 22 hodin. Vstup zdarma. Více info: www.zonglparty.ddmp6.cz

Matefiská ‰kola SocháÀova,  
Praha 17 - ¤epy 

p fi i j m e

uãi telku
s kvalifikací a nejlépe s praxí v M·

do nové tfiídy na pln˘ pracovní úvazek.

Nástup od pol. záfií 2014.

Pfiihlá‰ky na email: mssochanova2@volny.cz 
popfi. info na tel. 235 31 44 16

Foto: -mish-

Základní škola Jana Wericha v Řepích vám nabízí od 6. ročníku 
vzdělávání ve třídě s rozšířenou výukou tělesné výchovy zaměřenou na 
atletiku a všeobecnou sportovní aktivitu a dále ve třídě s rozšířenou 
výukou cizích jazyků. Bližší informace a přihlášky na 
stránkách školy www.zs-jana-wericha.cz nebo v kance-
láři školy. Uzávěrka přihlášek 16. 6. 2014.

Den Země
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Žáci ZUŠ Blatiny soutěží 
a vyhrávají
V březnu tohoto školního roku proběhlo krajské kolo soutěže ve hře na 
housle, ve hře na kytaru a v literárně dramatickém oboru, kde nechy-
běla ani umístění našich talentovaných žáků. Díky příležitostem „obe-
hrávat“ soutěžní skladby na veřejných koncertech, které škola během 
školního roku připravuje, má žák možnost učit se kultivovat svůj hudeb-
ní projev na pódiích a zvykat si na samozřejmost, se kterou rozdávají 
radost svým posluchačům.
Nadějní mladí houslisté ze třídy mgA. Dany Vlachové, Gerardo Paitán 
a Tomáš Noskievič, se mohou pochlubit krásným 2. místem ve hře na 
housle a také v koncertantním obsazení.
Žáci kytarové třídy mgA. Davida holého, Ondřej Vácha a Vendula heř-
mánková, byli oceněni čestným uznáním a žáci literárně dramatického 
oboru mgr. Dagmar hubičkové, miriam Dohnálková, Viktorie halíková 
a Šimon Predescu obdrželi zvláštní ocenění porotou.
V soutěžní přehlídce pražských ZUŠ v populárním zpěvu, která se usku-
tečnila v dubnu, zabojovala Petra Pospíšilová ze třídy mgr. Dagmar hu-
bičkové a do Řep přivezla 3. místo.
Na konci května budou žáci houslové třídy BcA. Pavla herajna školu 
reprezentovat na soutěži „Plzenecké housličky“. O výsledcích soutěží, 
koncertech a dalším dění, jsou všichni pravidelně informováni na vý-
věsce ZUŠ a také na webových stránkách: www.zusblatiny.cz
Děkuji všem pedagogům, zaměstnancům, žákům a jejich zákonným zá-
stupcům za celoroční práci a výsledky. Poděkování také těm, kteří nás 
svou účastí na našich akcích podporují.

Věra Pavlíková, ředitelka ZUŠ Blatiny

Pozvánka na výstavu prací 
výtvarného oboru ZUŠ Blatiny
Srdečně vás zveme do „ŠkOLNí GALERIE VE FOyER“ v přízemí ZUŠ 
Blatiny, kde jsou vystaveny práce všech žáků a absolventů letošního 
roku výtvarného oboru pod vedením Zlatice Grznárové, mezi ni-
miž jsou k vidění práce i těch, kteří byli úspěšně přijati na školy s výt-
var ným zaměřením (Sára Veselá, Lukáš kohl, Anastasija Pšenyčna).

Vedení ZUŠ Blatiny

Ohlédnutí za Čarodějným 
odpolednem v Řepíku
Odpoledne 24. dubna se na zahradě u mC Řepík konalo zábavné sou-
těžní ČARODěJNÉ ODPOLEDNE pro děti a rodiče. Akce se konala už 
poněkolikáté. Již tradičně maminky z Řepíku napekly koláče, dámy ze 
Senior klubu Průhon pod vedením Jany Tvrdkové obsadily jednotlivá 
stanoviště, počasí se naštěstí umoudřilo a děti mohly začít soutě-
žit. házelo se ropuchou, prolézalo pavučinou, běhalo s košťaty atd. 
Největší zájem byl jako vždy o míchání čarodějných lektvarů. Soutě-
žilo se o drobné ceny. Na závěr byla pro všechny připravena poctivá 
porce výborného dortu, který za ÚmČ Praha 17 přinesl místostarosta 
mgr. Bořek Černovský, a na kterém si pochutnali opravdu všichni.
myšlenka mezigeneračního setkávání se nám velmi líbí. Rády bychom 
přispěly k odstraňování stereotypů a předsudků o stáří a podpoři-
ly seniorský věk jako plnohodnotnou etapu lidského života. Již nyní 
s vedením CSZS promýšlíme, jakou cestou se vydat, aby aktivity byly 
vyvážené a pro obě skupiny přínosem.

Silvie Faletti, MC Řepík

Letní taneční soustředění 
ZUŠ Blatiny
Prázdniny se blíží a děti z tanečního oddělení ZUŠ Blatiny se už těší na 
nové zážitky a hezké vzpomínky, které si přivezou i tento rok ze sou-
středění u máchova jezera. Pedagogové a vychovatelé  již připravují 
pestrý program, sluníčko je objednané, zbývá už jen vyjet...
kapacita počtu dětí je plně obsazena, což ukazuje na velký zájem ro-
dičů o tuto akci, a to nás samozřejmě moc těší. Účastníkům LTS přeji 
nezapomenutelné okamžiky prožité s námi.

Ivana Hölzelová, vedoucí LTS 

DDM Praha 6 informuje
Ve dnech 16. – 20. 6. pořádá Dům dětí a mládeže Praha 6 výstavu výtvarných 
prací dětí a mládeže, tentokrát na téma „křížem, krážem, městem 
přírodou.“ Slavnostní vernisáž proběhne 16. 6. 2014 od 18 hodin v pro-
storách Domu dětí a mládeže Praha 6, U Boroviček 650/5. Své práce zde 
prezentují děti a mládež ze všech výtvarných a uměleckých kroužků. Vý-
stavu doprovází soutěž o nejhezčí fotku kuličky, která se symbolicky kutálí 
„křížem, krážem, městem, přírodou“, stejně jako letošní téma výstavy. 
Soutěže se můžete účastnit také, stačí nahrát fotku na www.cestakulicky.cz. 
Další informace najdete na internetových stránkách www.ddmp6.cz nebo 
na www.facebook.com/krizemkrazemmestetmprirodou.
Vyhlášení vítězů soutěže proběhne na slavnostní vernisáži 16. 6. od 18 ho-
din v prostorách Domu dětí a mládeže Praha 6. Výstava je určena široké 
veřejnosti, vstupné je zdarma.

Mgr. Jana Němcová

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

ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Socháňova 

přijme kuchařku od 1. 9. 2014
Bližší informace na tel. 235 314 420.
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Květen přál bikrosu
První květnové dny letošního roku byly ve znamení cyklo závodů. 1. května 
se na řepském bicrosovém závodišti jel krajský přebor BmX. Další závod, 
Velká cena Prahy 17 – king of Prague BmX 2014 se konal o dva dny později, 
3. května a  hned v neděli 4. května se konal Český pohár BmX. Celkem 
se všech tří závodů zúčastnilo úctyhodných 300 jezdců ve všech věkových 
kategoriích, tedy od 4 let po kategorii Elite men. Tyto závody by se nechaly 
pojmout jako generální zkouška před mistrovstvím ČR BmX, které se poje-
de 5. července na dráze Bikrosclubu Řepy a na které vás srdečně zveme!
V nejprestižnější kategorii Elite men se z vítězství v Českém poháru rado-
val Jan Svub, druhý byl Dominik Topinka a třetí Jan kučera. Všichni z Bi-
krosclubu Řepy. Gratulujeme!

-mish- Foto: -mish-

Atletická liga zahájena! Starostka Bc. Jitka Synková společně s ředitelkou ZŠ J. Wericha Mgr. Zuzanou Martinovskou a triatlonistou 
Tomášem Slavatou zahájili sérii sportovních odpolední pro všechny sportuchtivé děti. Zápolení se bude konat až do září 2014,  
dle časového harmonogramu, na hřišti Základní školy Jana Wericha.

Foto: -ras- Foto: -ras-

Foto: -mish-

Seniorské závody
kSŘ spolu se ZŠ J. Wericha uspořádal první řepské seniorské závody na drá-
ze. Závodů se zúčastnilo celkem 23 odvážných startujících a několik desítek 
zvědavých diváků. Pořadatelé objednali slunečné počasí, v které nikdo ještě 
ráno nevěřil. Poděkování patří hlavně ředitelce mgr. Zuzaně martinovské 
a sehranému týmu Tomáše Slavaty, bez kterých by se závody nekonaly.
V prvé disciplíně, v běhu na 50 m, bylo dosaženo ve třech věkových kate-
goriích seniorek i seniorů několika mimořádných výkonů. Nejrychlejší byla 
Jiřina Gazdíková. Nutno podotknout, že další umístění zaostávali pouze 
o pár setinek za ní, takže to bylo těsné! V kategorii mužů vynikající výkon 
předvedl 77 letý Jiří Smělý, který porazil šest daleko mladších soupeřů. 

Druhou disciplínou byl Nordic Walking a bylo jasně vidět, že účastníci jsou 
trénovaní. S nejlepším časem zvítězila paní makalová. Za muže podal nej-
lepší výkon Jiří Smělý. Na červnových seniorských hrách bude také starto-
vat nejstarší česká štafeta z Řep. Věkový součet čtveřice činí neskutečných 
312 let. Průměr na běžce 78 let!!
Poslední disciplínou byl 6x hod tenisovými míčky na cíl vzdálený 5 m. Nej-
lépe se vedlo hráčům a hráčkám hrajícím pétanque. Trénink je znát. Nej-
lepší v seniorkách byla s 5 přesnými zásahy ze 6 Jiřina Gazdíková. Za muže 
exceloval Jan Šnobl se třemi zásahy. 
Fotografie jsou k prohlédnutí na: http://kss-repy.sensen.cz a na odkazu
https://www.facebook.com/media/set/ 
?set=a.10154031905310313.1073742002.198860980312&type=1. 

Josef Procházka, KSŘ

Mistrovství ČR v silovém trojboji
V sobotu 3. května se v tělocvičně Základní školy genpor. Fr. Peřiny v So-
cháňově ulici uskutečnilo 22. mistrovství ČR masters v silovém trojboji. 
 Akci pořádal oddíl Sporting Apis Praha pod záštitou Českého svazu silového 
trojboje. Startovní pole tvořilo 47 závodníků, z toho bylo 5 žen a 42 mužů.
Všichni závodníci předvedli skvělé výsledky a mnozí ukázali nejen řepským 
divákům, že dobrých výsledků lze v tomto sportu dosáhnout v jakémkoliv 
věku. Nejstaršímu závodníkovi totiž bylo krásných sedmdesát jedna let!
kompletní výsledky a více informací z průběhu tohoto klání naleznete na 
http://powerlifting.ronnie.cz. -mish-
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Dětská atletická 
liga 2014

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

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

slavnostní vyhlášení celé série

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

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

www.repy.cz -red-

Nejprve bychom rádi poděkovali všem fanouškům, kteří dorazili na zá-
pas některého z našich týmů a svým fanděním ho podpořili. Jen tak 
dál. Protože i v červnu naše týmy čekají další domácí zápasy v souladu 
s rozpisem domácích zápasů, který vyšel v březnovém čísle nebo dle 
plakátů ve vývěskách městské části.

90. výročí založení klubu
V sobotu dne 21. 6. 2014 se budou konat oslavy 90. výročí naše-
ho fotbalového klubu TJ Sokol Řepy na travnatém hřišti na adrese 
Engelmüllerova 625/4  (GPS: N 50°4.03260‘, E 14°17.62780‘). Rádi 
přivítáme všechny naše příznivce a fanoušky. Již od 9 hodin začínají 
zápasy našich týmů. 
V průběhu dne se představí se svým vystoupením gymnastický oddíl 
„Želviček“, budou probíhat soutěže o odměny, budete mít možnost za-
koupení propagačního materiálu. Večer nás čeká překvapení v podobě 
hudební produkce. Změna programu je vyhrazena. Po celý den bude 
samozřejmě zajištěno občerstvení.
Doufáme, že si během tohoto dne k nám najdete cestu, podpoříte naše 
týmy, prohlédnete si zázemí, na chodbě u šaten si můžete prohlédnout 
mnoho fotografií a pohárů z dlouhé historie klubu nebo se budete mo-
ci na něco zeptat některého z našich hráčů či trenérů:

mini-přípravka (4–6 let), Josef Weiss tel.: 604 594 604

mladší přípravka (7–8 let), Jiří kočovský tel.: 605 973 685

Starší přípravka (9–10 let), David machurka tel.: 603 811 646

mladší žáci (11–12 let), Zbyněk Blažek tel.: 604 729 298

Starší žáci (13–14 let), martin koch tel.: 602 395 158

Dorost (15–18 let), Petr Žmolil tel.: 604 156 967

TJ Sokol Řepy-FOTBAL

TJ Sokol Řepy 
fotbal slaví 90 let

Nohejbal ukončil déšť
V sobotu 17. května se na antukovém hřišti u řepské Sokolovny konal již 
11. ročník nohejbalového turnaje neregistrovaných hráčů. Organizátorem 
byl již tradičně Jan kechner, záštitu nad celým turnajem převzala městská 
část Praha 17.
Přes nepřízeň počasí a chladné květnové teploty všichni účastníci bojovali 
velmi statečně po celý den. Jejich snažení ukončil vydatný déšť, který zne-
možnil sehrát sérii zápasů až do konce. O vítězné posty se tedy nakonec 
muselo losovat.
Ani tyto nepříznivé podmínky však náladu účastníkům nezkazily a s úsmě-
vem převzali poháry z rukou starostky městské části Praha 17 Bc. Jitky 
Synkové.

-ras-

Foto: -ras-

Další kolo Pražského MTB 
poháru má své vítěze!
V neděli 27. dubna 2014 proběhlo v řepském bikrosovém areálu druhé kolo 
Pražského mTB poháru. Tentokrát se obešlo bez deště, za což byli všichni 
účastníci nesmírně vděční. Ve fotogalerii na našich webových stránkách 
naleznete fotografie z jízdy a udělování cen našim nejmladším závodní-
kům. Byla to veselá podívaná, byť naši nejmenší brali své jízdy nesmírně 
vážně! V sekci sport jsou veškeré podrobnosti ze závodů i kompletní vý-
sledky ze všech kategorií.

-mish-

Foto: -mish-
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V tomto měsíci si připomínáme významné kulaté jubileum dalších z vel-
ké řady našich významných řepských osobností, které se neodmyslitel-
ně zapsali do jakési pomyslné řepské síně slávy. Své sedmdesátiny osla-
ví hokejoví bratři Petr a Pavel hejmové. mám tu čest jim v dnešní rubrice 
nejen poblahopřát, ale především jim oběma sdělit: „Kluci, byli jste 
hokejovou radostí nejen pro příznivce sportu, ale především radostí 
pro všechny řepské.“
No a vám, čtenářům, pro osvěžení paměti, patří následující řádky:
Naši oslavenci, řepští rodáci Petr a Pavel hejmové, byli dvojčata. Oba 
sourozenci prošli líhní Spartaku Praha Sokolovo (dnešní Sparty), jejíž 
dres oblékali. Prošli žákovskými a dorosteneckými družstvy, kde spolu 
hrávali v útoku a postupně to dotáhli až do druholigového „B“ týmu.

Přišel rok 1963 a s ním vojenská povinnost. O oba talentované hráče 
byl okamžitý zájem armádních družstev, a tak nepřekvapilo jejich na-
rukování do ligové Dukly Jihlava, kde se to hemžilo jmény jako např. 
bratři holíkové, hrbatý a Suchý. Po měsíci však následovalo převedení 
do tehdy ligové Dukly Litoměřice. Tam se cesty bratrů po roce rozešly, 
Pavel zůstal a Petr byl povolán zpět do jihlavské Dukly. Nakrátko se opět 
spolu sešli po skončení vojenské služby v mateřské Spartě, aby se je-
jich cesty opět rozešly. Petr zůstal a Pavel odešel do Litvínova, kde ho 
pronásledovalo nešťastné zranění. V roce 1966 přestoupil do pražské 
Slávie, kde působil do konce své kariéry. Petr se v tu dobu stal největší 
oporou pražské Sparty. Pozvání do reprezentace Československé repub-
liky na sebe nedalo dlouho čekat. Před olympijskými hrami v roce 1968 
náš reprezentační tým hrál dva přípravné zápasy se Švédy. V prvním 
zápase přišla drtivá prohra našich v pražské sportovní hale. Na druhý 
zápas již však nastoupil legendární útok tehdejších sparťanských mla-
díčků „hejma – Volek – Svoboda“ a naši zvítězili. 
Tento moment byl rozhodujícím a Petr s dresem č. 19 se v reprezentaci za-
bydlel. Největšího úspěchu se dočkal právě na zmiňovaných olympijských 
hrách v Grenoblu v roce 1968, odkud náš tým přivezl stříbrné medaile. 
Tento rok, tedy 1968, byl však současně černým rokem naší českoslo-
venské historie. Přišel 21. srpen a s ním okupace naší vlasti sovětskými 
tanky. Petr to těžce nesl a rozhodl se, že se ze soustředění Sparty ve 

Spolkové republice Německo již nevrátí. ke stejnému rozhodnutí do-
spěla i jeho žena, v té době vynikající stolní tenistka a naše reprezen-
tantka marta Lužová a v Německu zůstali oba. Poté byl Petr po dobu 
patnácti let ozdobou a jedním z nejlepších hráčů německé ligy. Působil 
v Düsseldorfu a také v Essenu, se kterým vyhrál ligu. Později se stal asi-
stentem trenéra německé reprezentace na šampionátu v Calgary a v Ně-
mecku žije dodnes. mladší Pavel se však se skončením hokejové kariéry 
neztratil. Vrátil se do podvědomí řepských občanů po roce 1989, kdy 
v prvních svobodných volbách kandidoval do místního zastupitelstva 
Řep, kde se následně stal zastupitelem a radním.
A co závěrem? „Pavle, Tobě především nyní hodně zdraví. Jo a Petře, 
tu zlomenou hokejku, kterou jsem jako věrný, tehdy 14 letý fanda za 
střídačkou od Tebe dostal, měla mezi kluky velký úspěch. No, vlastně 
nedostal, já si jí dokonce po Tvém odhození vybojoval. Bylo to totiž 
při hektickém zápase, kdy jste po dvou třetinách prohrávali s Duklou 
Jihlava 0:6. Spousta fandů proto opustila halu a tak má šance ji uko-
řistit byla o to snazší. Přesto, byť zlomenou, mi ji na řepském rybní-
ku všichni záviděli. A k tomu zmiňovanému zápasu, ve třetí třetině 
jste to otočili na konečný stav 6:6.“ 

Jaroslav Hájek, zastupitel

Hejmáci, Petře a Pavle, vše nejlepší!!!

Číslo 19 – „náš“ Petr na olympiádě v Grenoblu.

Foto: archiv Jaroslava Hájka

Stříbrný tým olympioniků v Grenoblu v roce 1968. Stojící zleva: masér 
Martínek, MUDr. Mach, předseda hokejové sekce Dr. Andršt, trenér Pitner, 
Nedomanský, Havel, Kochta, Nadrchal, Pospíšil, Petr Hejma, Masopust, 
Horešovský, Jiří Holík, Klapáč, Dzurilla a trenér Kostka. Vpředu: Jiřík, 
Hrbatý, Suchý, Machač, Černý, Ševčík a Golonka.

Zde jejich kariéra byla již téměř jistá. 

Foto: archiv Jaroslava Hájka

Foto: archiv Jaroslava Hájka



Průhonický zámecký park na jihovýchodním okraji Prahy je vrcholné kraji-
nářské dílo světového významu. Je Národní kulturní památkou a památkou 
UNESCO. Jeho návštěva je velkým zážitkem zejména v době, kdy vše kvete. 
Navštívit se ale dá kdykoliv po celý rok. Nejdéle (do 20 hodin) má otevřeno 
v období od května do září. Vstupné je 50 kč. Děti 6 – 15 let, studující 
a senioři od 65 let platí 30 kč, děti do šesti let a ZTP neplatí. Využít lze 
i rodinnou vstupenku či roční permanentku. Za psa zaplatíme 10 kč.
Jezdí sem autobusy řady 300 ze stanice metra Opatov. Pokud jsme držiteli 
Open card a nechceme připlácet 12 kč za překročení vnitřního pražského 
tarifního pásma, vystoupíme jednu stanici před Průhonicemi – v Újezdě. 
Odtud je to 15 minut chůze proti proudu potoka Botiče po červené turis-
tické značce.
Park o rozloze 250 hektarů založil v roce 1885 hrabě Arnošt Emanuel Sil-
va-Tourca. Využil členitého údolí Botiče a jeho přítoků – Dobřejovického 
a Zdiměřického potoka. Zvolil nádherné průhledy do krajiny a na zámek. 
Vytvořil luční plochy a rybníky. Potoky, přes které vedou romantické můst-
ky, všelijak „pokroutil“, vytvořil slepá ramena a pomocí malých jezů a sta-
videl rozvedl vodu do krajiny. Tím i zajistil zavlažování celého parku. kolem 
všech cest je množství laviček, na kterých si můžeme odpočinout. Vedle 
domácích dřevin zde uvidíme i množství cizokrajných stromů a keřů. Dnes 

vše vypadá přirozeně, přitom je to mistrovské dílo člověka. Součástí parku 
je botanická zahrada, dendrotéka a alpinum.
V pokladně u hlavního vchodu si můžeme zdarma vyzvednout přehlednou 
mapku parku, v které jsou zakresleny tři základní návštěvnické okruhy, 
které můžeme všelijak kombinovat. Avšak k tomu, abychom prošli po všech 
cestách a cestičkách, nám jeden den stačit nebude.

Tak šťastnou cestu! 
Jan Bösser

PRO ŘEPSKÉ PATRIOTy

25

K mostku – Idylická, takřka venkovská ulička, se nachází v histo-
rickém jádru dolních starých Řep. Odbočuje od kostela sv. martina 
ze Žalanského ulice a končí v lukách pod autobusovými garážemi, 
kde se nachází několik zahrádek.
Tato ulice se před 2. světovou válkou podle přítomné studánky 
jmenovala „U studánky“. Po roce 1968, kdy se Řepy staly součástí 
hlavního města, dostala dnešní název. V dolní části ulice se totiž 
v dávných dobách nacházel mostek. Pokud vám však nějaký staro-
usedlík řekne, že bydlí ve „Zlodějský“, tak vězte, že se jedná právě 
o tuto ulici. Ne, že by zde bydleli zloději, ale prý se stávalo, že 
se občas po setmění dal do pohybu nějaký ten snop obilí z neda-
lekých obecních polí a touto uličkou kráčel, aby zmizel v nějaké 
řepské chalupě. 

Jan Bösser

K   M O S T K U
ŘEPY – PRAHA 6

Foto: Jan Bösser

Křižák pruhovaný
V přírodě je exoticky vyhlížející křižák pruhovaný (Argiope bruennichi) ne-
přehlédnutelný, stejně tak jako jeho velká upletená síť. Samička tohoto 
druhu pavouka, velká až dva centimetry, je nápadně příčně tmavě žlutě, 
světle žlutě a černě pruhovaná. Nohy jsou také pruhované, příčně světle 
žlutě a černě, a jsou porostlé řídkými dlouhými černými chlupy. Spodní 
strana zadečku je hnědá se dvěma výraznými tlustšími podélnými žlutými 
pruhy. Sameček je drobnější a nevýrazně světle zbarvený, bez charakteris-
tického výstražného žlutočerného zadečku. Samičky budují velké okrouhlé 
sítě mezi vegetací, asi 30 cm nad zemí, s velkým bílým terčem z hustého 
pletiva a s bílým, svislým a klikatým stabilimentem. hlavní potravou jsou 
různé druhy hmyzu.
Zajímavostí je skutečnost, že do 90. let minulého století byl rozšířen jen 
na jižní moravě, až 16. září 1991 byl potvrzen i ve středních Čechách. 

V poslední době se ale stal 
běžným v otevřené krajině, 
především na loukách, a to 
jak suchých, tak i podmá-
čených. V pozdním létě po 
kopulaci, kdy se stane pra-
videlně sameček kořistí své 
partnerky, samička zavěšuje 
na vegetaci těsně nad zemí 
světle hnědé hruškovité ko-
kony, do kterých naklade až 
tři sta vajíček. Vyvíjející se 
pavoučci v kokonu přes zimu zůstávají, chráněni před mrazem a po přezi-
mování se na jaře rozlézají po terénu. koncem léta potom dokončují svůj 
vývoj. křižák pruhovaný žije v současné době i s námi v Řepích.

Doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc.

V poslední době se nám do redakce ozývají lidé, kteří chtějí připomenout jeden relativně nový druh 
pavouka rozšířeného i v naší městské části. Opět jsme proto požádali o pomoc odborníka na slovo vzatého, 
Doc. PaedDr. Jana Farkače, CSc., který nám tohoto řepského návštěvníka z hmyzího rodu připomene.

Výlet – Průhonický park

Foto: Lucie Brejšková

Foto: Jan Bösser



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

  Projekt je finančně

  podpořen z rozpočtu

  Městské části

  Praha 17

Pobytový tábor 
Ostrov pokladů

Příměstský tábor 
Malá ZOO

Příměstský tábor 
Sporťáček

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

Pobytový tábor OSTROV POKLADŮ 
Ve spolupráci s táborem Zelňáček.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•  INSTALATÉR, TOPENÁŘ, ČIŠTĚNÍ KANALIZACE. 
Vlastní prodejna. www.ikuzma.cz  Tel.: 605 802 803

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

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

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

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

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

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

•  INSTALATÉRSKÉ PRÁCE SAMEK (VODA).  
Email: veny.super@seznam.cz  Tel.: 606 813 162

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

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

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

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

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

•  HODINOVÝ MANŽEL, mALOVÁNí, ŠTUkOVÁNí, kOmPLETACE 
 NÁByTkU. f.seher@seznam.cz Tel.: 603 305 211

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

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

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

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

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

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

•  PŮJČOVNA A PRODEJ ZAHRADNÍ TECHNIKY NA SPLÁTKY. 
Žufanova 1097/4 (naproti poliklinice).  Tel.: 777 869 070

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

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

•  SALONEK GIGI ŽUFANOVA 1099 (naproti poliklinice). 
Turbo solárium 15kč / min. Pedikúra akce 160 kč, péče 
o nehty 90 kč. Anna 773 590 878. manikúra 777 303 459. 
Do nového kadeř. přijmu kadeřnici na žl.  Tel.: 773 590 878

•  INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA ANGLIČTINY PRO DOSPĚLÉ 
I DĚTI, doučování studentů, příprava ke zkouškám. 
Jsem zkušená, kvalifikovaná lektorka (mezinárodní 
i státní jazyková zkouška), pobyt v Anglii 3 roky. možná 
konverzace se zkušeným rodilým anglickým mluvčím 
(kvalifikace TEFL). Vondroušova.  Tel.: 737 337 445

ByTy
•  VYMĚNÍM/PRODÁM BYT V OV. 2kk v ulici Galandova 

za byt 3+1 také v OV, nejlépe výměnou s doplatkem. 
Nevolat Rk. Tel.: 774 963 184

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

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

•  KOUPÍM V ŘEPÍCH A OKOLÍ 2+1 NEBO 2+KK / L. 
Zateplený dům a jižní strana.  Tel.: 603 396 113

ZAMĚSTNÁNÍ

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

•  PROSÍM HODNOU DŮCHODKYNI, zda by mi o prázdninách 
mohla na 2 týdny pohlídat hodnou, osmiletou kočičku. Vše 
potřebné dodám. Děkuji. Pavlíčková.  Tel.: 607 250 061

OSTATNÍ

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

•  PRODÁM NOVÝ URNOVÝ HROB V ŘEPÍCH. 
 Tel.: 723 231 632

•  PRONAJMU GARÁŽ Makovského 1394,  
horní patro – 18m2.  Tel.: 737 253 057

AKCE sleva 15% na montáž a výměnu plynového kotle

Informace o inzerci v Řepské 17: www.repy.cz 
tel. 234 683 531, 234 683 544, 720 524 688
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mobil: 603 421 185
telefon: 257 950 255
www.gelingen.cz

Rekonstrukce, 
bytová jádra, 

koupelny, byty 

DELIKATESY 
VÍNO ✻ DÁRKY

Obchod s potravinářským a dárkovým zbožím

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

Makovského 1223 (oranžová pasáž), Praha 17-Řepy

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

S vámi od A do Z

Komplexní
nabídka
pojištění

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

Ekologická likvidace autovraků
!! S úředním potvrzením !!

Novější vozy (bourané) možný výkup
Svoz vozů zdarma

Tel.: 725 680 885

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

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

CAR CENTRUM
PRAHA s.r.o.  

autoservis, pneuservis

RENT CAR
PRAHA s.r.o.  

půjčovna dodávek a přívěsu

778 002 200

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

www.carcentrumpraha.cz  •  www.bestrent.cz

) )

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

malování • lakování

JAN BÖSSER

          tel.: 603 423 612
bosser@volny.cz

Žalanského 36/29, 163 00 Praha 6

Ú K L I D O V É  P R Á C E

Ukazujeme Boží lásku praktickým způsobem

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

Na Moklině 672/32
163 00  Praha 17 - Řepy

English club
Klub maminek

EXIT club

Pečo - vařo
Otevřené bohoslužby
Cesty do hlubin Bible

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

Rozmarýnek
HLÍDÁNÍ DĚTÍ

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

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

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

a hygienické potřeby
●  Pěkné prostředí se zahradou

www.irozmarynek.cz
Tel.: 603 226 831

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

RozmarýnekRozmarýnek

MASÁŽNÍ A KOSMETICKÉ STUDIO

Pro bližší informace navštivte mé webové stránky 
www.masaze-cocopalm.cz

Studio COCO PALM 
Na Fialce II. 1693/14, 163 00 Praha 17 - Řepy

+420 731 110 950  •  coco-palm@seznam.cz

Nabízí v příjemném a klidném prostředí kosmetická ošetření, 
zábaly a mnoho druhů masáží. 

Chtěla bych, aby každé kosmetické ošetření, každá masáž, byla 
zážitkem pro Vaše smysly a abyste z mého studia odcházeli 

spokojení a nabití novou energií. 

Každý měsíc na Vás čekají masáže, či kosmetická ošetření 
se zajímavým cenovým zvýhodněním, můžete také využít 

poukázek Benefit plus a věrnostního programu.

Tento měsíc v nabídce DEPILACE cukrovou pastou
Na všechny partie těla 20% sleva z ceny uvedené v ceníku (nabídka platí do 10. 7. 2014).
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OPRAVY PRAČEK – LANSDORF
Praha-Řepy, Krolmusova 348/25

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

Příjem zakázek nepřetržitě!

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

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

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

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

Kosmetický a kadeřnický salon

Giaccomo
ÚPRAVY A OPRAVY ODĚVŮ

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

Trička již od 49,- Kč

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

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.

SLEVA 50% na záclony a závěsy

ŽALUZIE
• zaměření

 • prodej
• montáž

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

pavla.chladkova@re-max.cz

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

Zájmové prográmky již od 1,5 roku
Provoz denně Po–Pá 7.30–18.00 hod.
Celodenní stravování
Víkendové řádění
Prázdninový provoz
Individuální přístup k dítěti
Výuka angličtiny
Bezkonkurenční ceny již od 40 Kč/hod.

KONTAKTUJTE NÁS A MY VÁM RÁDI 
ZODPOVÍME VŠECHNY DOTAZY 

A PROVEDEME VÁS ŠKOLIČKOU!

www.skolkamodrinek.cz

 604 433 057

ŠPANIELOVA 52a,
Praha 17 - Řepy

Opět
v

Řepích

šk
ol

ka Modřínek

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

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

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

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

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

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

Kontakt: tel.: 608 672 857
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Fair Credit | FAJN půjčka
půjčte si od 4 000 do 50 000 Kč

•  Rychlost v pohodlí Vašeho domova

•  Profesionální jednání

•  Férovost

•  On-line přehled nad svým účtem

•  Transparentnost

800 888 120
www.faircredit.cz

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

Vám nabízí své služby.

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

Každá desátá návštěva SLEVA!

Kadeřnictví SOŇA

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

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

VETERINÁRNÍ KLINIKA

Od roku 1999

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

TOPENÍ ● VODA ● PLYN
MONTÁŽE
PROJEKTY
REVIZE

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

bŽM-INsTalacE s.r.o.

Tel.: 603 447 746
 pocepicka.k@pkdevelopers.cz

KOMERČNÍ PROSTORY 140 m²
Ideální pro kavárnu, 
ordinace, kanceláře, 

showroom a pod.

K PRONÁJMU

WWW.NOVYZLICIN.CZ

AUTOSKLO
BÍLÁ HORA

Pavel Černý

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

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

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

v ceně 150 Kč

+

Rekonstrukce koupelny
Vybudování podkroví
Rekonstrukce bytů

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

MUDr. Roubalová
Stomatolog
602 209 184
257 224 473

Plzeňská 164/2561
(u Klamovky)
Praha 5

základní péče na pojišťovny

přijímáme nové pacienty
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PRODEJ BYTŮ
V KOŠÍŘÍCH

se sluzbami pro seniory

www.srklamovka.cz

Obchod 
specializovaný 

na krmiva:
Nutram

K9
First Mate

Arden Grange
Barking Heads

Trainer
Winner Plus

Slevy chovatelům, prodej obchodníkům
Na vybraná krmiva

věrnostní karta 9+1 zdarma
Rozvoz do 20 km zdarma

(při nákupu za min. 700 Kč)

Adresa: Praha 6, Na Bělohorské pláni 9

Tel.: 777 236 782

Otevírací doba:
Pondělí–Pátek 10.00–18.00,

Sobota 9.00–12.00

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

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

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

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

Uzávěrka inzerce letního čísla čísla je 7. 6. 2014.

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

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

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

Po předložení tohoto inzerátu SLEVA 30 % z montáže.

ŽALUZIE
SÍTĚ PROTI HMYZU
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