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Proběhlo další setkání Poradního sboru

Anketa: Revitalizace louky před úřadem

Nová soutěž pro čtenáře
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milí čtenáři,
červen je posledním měsícem v tomto školním roce a děti už se nemohou dočkat blížících se prázd-
nin. my se všichni sice také těšíme na léto, ale v červnové Řepské sedmnáctce se ještě vracíme k ně-
kterým událostem z minulého měsíce. Letošní květen byl totiž událostmi a akcemi doslova nabitý. 
Červen je také měsícem růží, a to mi připomnělo soutěž „Rozkvetlé Řepy 2015“. Pošlete nám tipy na 
svoje kvetoucí předzahrádky nebo přihlaste svého souseda. A pozor, letos poprvé soutěžíme i v nové 
kategorii o nejkrásnější balkon. Závěrem chci všechny čtenáře pozvat k naší nové soutěži s názvem 
„Ráno v Řepích“. Je určena opravdu všem věkovým kategoriím a to vaše řepské ráno můžete vyjád-
řit jakýmkoliv způsobem – fotografií, kresbou nebo třeba básničkou. Na vaše práce se moc těšíme 
a přejeme vám hezké počtení.

Za Redakční radu Martina Vojíková Vítková

Úvodní slovo
Úřední hodiny
Úřadu mČ Praha 17

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

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

Czech POINT Španielova 1280: 
v úředních hodinách živnostenského odboru

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

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

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

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

Rada MČ Praha 17 mj.:
VZALA NA VĚDOMÍ
•  zprávu OSOm o stavu pohledávek ke dni 

31. 12. 2014 za nájemci a uživateli bytů 
a prostorů sloužících k podnikání spravova-
ných správní firmou Optimis, spol. s r.o.;

•  návrh změny obecně závazné vyhlášky 
č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vy-
dává Statut hlavního města Prahy, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Statut“); 

•  oznámení koncepce „Územní energetická 
koncepce hl. m. Prahy 2013 – 2033 (aktua-
lizace 2014)“ podle zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí.

SOUHLASILA
•  s vypsáním výzvy dle § 12 odst. 3 zákona (za-

kázka malého rozsahu) č. 137/2006 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, na realizaci akce 
„ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111, Praha 6 
- Řepy, rekonstrukce elektroinstalace – vý-
měna osvětlení pavilón B4“. 

SCHVÁLILA
•  realizaci výběrového řízení na stavební 

 práce „Rozšíření kolumbária řepského hřbi-
tova – IV“;

•  finanční spoluúčast městské části na vyšet-
ření zraku dětí v předškolních zařízeních ve 
výši 100 kč na jedno dítě;

•  rozpočtová opatření č. 7 – 18;
•  poskytnutí dotací neziskovým organizacím 

a fyzickým osobám dle návrhu na rozdělení 
účelové dotace z rozpočtu městské části Pra-
ha 17 z odvodu z výherních hracích přístrojů 
a jiných technických herních zařízení urče-
né do oblasti sportu, volnočasových aktivit, 
sociálních služeb, kultury a péče o veřejnou 
zeleň a ochranu životního prostředí;

•  účetní závěrku příspěvkových organizací za 
rok 2014 zřízených městskou částí;

•  pronájem ordinace č. 1280/104 o vel. 
78,6 m2 situované v 1. nadzemním podlaží 
domu čp. 1280, Španielova ulice, Praha 6 - 
Řepy praktickému lékaři mUDr. heleně 
 Blatné;

•  navržený program 4. zasedání ZmČ Praha 17.
Barbora Skalníková, Dis., 

kancelář starostky

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

PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 17 SE KONÁ 24. 6. 2015 OD 14 HODIN.
Místo konání: Kulturní centrum PRůHON, Socháňova 1220/27, Praha 17 - Řepy.

Pravidelná údržba dráhového systému  
na Letišti Václava Havla Praha
Na Letišti Václava Havla Praha proběhne každoroční pravidelná údržba povrchu hlavní 
dráhy RWY 06/24. S ohledem na dokončení generální opravy v minulých letech bude trvat 
tato údržba pouze čtyři dny a bude probíhat jen v denních hodinách.

Uzávěra hlavní RWY 06/24 proběhne ve dnech 4. – 8. 6. 2015,  
vždy od 6 do 21 hod.
V tomto období bude převeden veškerý provoz na vedlejší RWY 12/30. Podle statistických 
údajů o meteorologické situaci budou přistání probíhat převážně ve směru Praha Řepy – 
Letiště Václava Havla Praha. Vzlety budou vedeny převážně ve směru Letiště Václava Havla 
Praha – Dobrovíz.
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milí čtenáři,
otvíráte další číslo našeho zpravodaje a mě 
těší, že se díky našemu časopisu, s vámi 
mohu podělit o spoustu skvělých akcí, kte-
ré se v Řepích udály minulý měsíc i těch, 
na které se můžeme těšit v červnu. Červen 
je měsícem, kdy většina z nás plánuje let-
ní dovolenou, děti se již těší na prázdniny 
a rodiče musí vyřešit, kam umístit své děti 
během léta. 
mám radost, že rodiče mohu informovat, že 
v letošním roce jsme nabídkou letních aktivit 
pro děti prakticky pokryli celé prázdniny. Na 
začátku a konci léta fungují pro předškolní 
děti mateřské školy. kC Průhon nabízí pří-
městské tábory pro děti od šesti let. Vybrat 
si můžete buď tábor sportovní či indiánský 
v červenci nebo se začátkem srpna vaše děti 
mohou proměnit v rytíře. Další příměstské 
tábory se nám podařilo zrealizovat ve spo-
lupráci s firmou Sportlines a ty jsou určeny 
pro děti již od tří let. A samozřejmě nemohu 
zapomenout ani na nabídku prázdninových 
aktivit klubu 17, který nabízí zajímavé akti-
vity pro všechny děti začátkem července 
a poslední týden v srpnu. Věřím, že z této 
pestré nabídky si rodiče určitě vyberou.
Ještě bych vás ráda upozornila na anketu, 
kterou naleznete na straně devět. Týká se 
revitalizace louky před budovou úřadu, kde 
bychom chtěli vytvořit odpočinkový park. 
A já se velice těším na všechny vaše nápady 
a poznámky k jakým volnočasovým aktivi-
tám byste rádi tento prostor využívali.
Přeji vám příjemné čtení a našim dětem 
bezproblémový konec školního roku, krás-
né vysvědčení a skvělé prázdniny!

Jitka Synková

Slovo starostky

Na svatého Antonína 
broušení kos započíná.

Když na Medarda prší, nebudou toho roku houby r°ust.Červen-li více suc
hý než mokrý panu

je, 

dobrým vínem naše sud
y naplňuje

.

Pranostiky na měsíc červen

Měsíc červen voní deštěm.

Čím dříve před svatým Janem hřiby 

rostou, tím dříve před Vánocemi sněží. Je-li od Petra až do Vavřince 

parno, bývá v 
zimě dlouho studeno.

Proběhlo další jednání 
Poradního sboru 
Ve středu 29. dubna proběhlo další jednání Poradního sboru. Přítomné přivítala starostka 
městské části Jitka Synková společně se svým zástupcem martinem markem, přizván byl i ve-
doucí IT odboru Petr Loučka. Ten přítomné seznámil s fungováním jejich nových e-mailových 
adres, které členové Poradního sboru obdrželi pro výkon členství. Role moderátora se opět 
zhostil Jaroslav Červený, vedoucí Odboru správy obecního majetku.
V úvodu starostka Jitka Synková informovala přítomné o pokračování práce na projektu Domu 
s pečovatelskou službou. V současné době se zpracovává projekt a bylo odsouhlaseno navýše-
ní počtu lůžek z 88 na 100. 
Dalším zajímavým tématem byla plánovaná revitalizace louky před úřadem. Přítomní byli 
seznámeni se současným zrušením uzávěr na břevnovskou radiálu a záměrem městské části 
vytvořit v této oblasti parkovou zónu vhodnou ke sportu a odpočinku (anketu na toto téma 
naleznete na straně 9 v tomto čísle časopisu).
martin marek také seznámil s pokračováním úprav aktivního lesoparku Na Fialce. Projekt by 
měl být hotový do konce září a těšit se můžeme na zajímavé prvky pro malé i velké – jako jsou 
trampolína, klouzačka, rozhledna… Projekt je financován z evropských dotací.
Dalšími diskutovanými tématy byly např. zastřešení zastávek mhD na Blatinách, čištění lavi-
ček, zakázané krmení holubů, úklid psích exkrementů či problémy s parkováním.

Na základě rozhodnutí Poradního sboru vám přinášíme i jmenný seznam jeho členů. U každého 
jména je uvedeno číslo volebního okrsku, za který byl člen zvolen a e-mailová adresa. Zápisy 
ze setkání Poradního sboru i jeho jmenný seznam naleznete také na webových stránkách mČ.

470 – martin kubeš martin.kubes@praha17.cz

471 – Vlastimil Štol vlastimil.stol@praha17.cz

472 – Barbora hertlová barbora.hertlova@praha17.cz

473 – Ivana Rousková ivana.rouskova@praha17.cz

474 – Petr Fiala petr.fiala@praha17.cz

478 – klára Székelyová klara.szekelyova@praha17.cz

480 – miloš háša milos.hasa@praha17.cz

482 – Vladimir Šcobák vladimir.scobak@praha17.cz

483 – Dagmar Ferdová dagmar.ferdova@praha17.cz

485 – Zdeněk Blahovec zdenek.blahovec@praha17.cz

487 – Vesna Vaško vesna.vasko@praha17.cz

Další setkání se uskuteční opět za tři měsíce. -ras-
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OTÁZKA MĚSÍCE ČERVNA

Téma měsíce: Doprava
Jste spokojeni se změnami v dopravě po prodloužení metra trasy A?

když jsem se poprvé dozvěděl o plánovaných změ-
nách v dopravě, tak jsem se zhrozil, a to doslova. 
Při důkladnějším prostudování navrhovaných změn 
bylo mé zděšení ještě větší. Po velmi složitých jed-
náních s organizátorem Pražské hromadné dopravy 
k žádnému masivnímu rušení či slučování spojů na-
štěstí nedošlo. Jsem přesvědčený, že mhD v Řepích 
je na velmi solidní úrovni. Samozřejmě, vždy to 

může být lepší, ale je potřeba si uvědomit, že vše je o financích. Linka 
č. 264 byla prodloužena na metro Petřiny a autobus č. 180 jezdí do Dej-

vic a nikoli na metro hradčanská, jak bylo původně zamýšleno. Z druhé 
strany se nově a bez přestupu dostaneme k OC Zličín. Nicméně stále vní-
mám některé nedostatky. Nová linka č. 142 nejezdí na Bílou horu. Byl 
bych velice rád, kdyby se nám podařilo tuto linku protáhnout na Bílou 
horu alespoň ve všední dny. Nám nejbližší nová stanice metra A motol 
je, myslím, minimálně ve špičce, hojně využívaná i přesto, že do stanice 
motol jezdí jen každá druhá souprava, což není ideální. každopádně by 
ovšem bylo třeba posílit linku č. 180, která bývá přeplněná. Jsou zde 
tedy úkoly k řešení, ale věřím, že na dalších jednáních s ROPIDem na-
lezneme východiska.

Naštěstí změny v dopravě, jak je původně napláno-
val ROPID, nebyly na základě společného odmítnutí 
všech městských částí zrealizovány. Došlo pouze 
k dílčí úpravě provozu mhD v okolí prodloužení 
trasy metra A. Považuji za důležité, že se změny ni-
jak nedotkly, pro Řepy asi nejdůležitějšího spojení 
tramvají na Smíchov. Zlepšení se dočkali zejmé-
na ti občané Řep, kteří mají cíl cesty v okolí trasy 

metra A, neboť nová konečná motol je od nás vzdálena cca 9 minut jízdy 
autobusem linky č. 180. Je vidět, že je o tento směr dopravy zájem, 
v odpolední špičce odjíždí autobus od metra do Řep často zcela za plněn. 

myslím, že by stálo za zvážení, zdali tento směr ve špičce neposílit vlo-
žením dalšího spoje.
Naopak, jako určité zhoršení komfortu vnímám úpravu vedení linek au-
tobusů v severní části Řep. Zejména obyvatelé starých Řep a severního 
okraje sídliště Řepy (v okolí zastávky Za Slánskou silnicí) přišli úpravou 
jízdních řádů linky č. 264 v sobotu a neděli o přímé spojení do Zličína, 
za obvyklými víkendovými nákupy. Další zhoršení nastalo v obsluze této 
oblasti směrem na Bílou horu s následným přestupem na tramvaj č. 22. 
Jediný autobus č. 264, který z Řep zajíždí na Bílou horu, má ve špičce 
interval 20 minut a v sedle půl hodiny. To zcela určitě nenahrazuje čet-
nost spojů zrušených autobusových linek.

Chci se s vámi podělit o obrovskou nespokojenost 
po změně jízdního řádu autobusu č. 180 mezi 6. 
a 7. hodinou ranní od 7. 4. 2015. Cestovat ráno 
do práce – ale i odpoledne domů – je opravdo-
vý hOROR. Ropid v tomto inkriminovaném čase 
ubral DVA ranní spoje, přibylo cestujících, proto-
že zároveň prodloužil linku až ze Zličína. Již na 
Slánské je autobus naprosto  plný a do motola nás 

ještě čekají 2 zastávky, čili jsme jak sardinky, člověk má pošlapané 
nohy, jeden namáčknutý na druhém. Nevím, kde je kultura cestová-
ní????? A všichni v autobuse stojící samozřejmě nadávají. Ropid by 
měl v tomto čase několik spojů přidat a ne ubrat. Doufám, že dojde 
k nějakým změnám, aby byli cestující alespoň trochu spokojení. Pro-
tože jinak já osobně mám cestu do práce za TREST. 

Mirka Bukačová

Martin Marek  ODS

Mgr. Bořek Černovský  LEPŠÍ ŘEPy

Otázka na příští měsíc: Navštěvujete nové webové stránky MČ Praha 17?  
Jste spokojeni s jejich obsahem?

Chcete-li se k otázce vyjádřit, kontaktujte redakci na e-mail: redakce@repy.mepnet.cz

Bydlím v Řepích a do zaměstnání dojíždím na 
Skalku, tedy přes celou Prahu. Proto jsem s nad-
šením očekávala otevření nové stanice pro-
dloužené linky metra „A“ do motola. Naděje na 
zkrácení doby dojíždění byla veliká. Ale! Přišel 
den zprovoznění metra a současně den velkého 
zklamání. Nic se nezkrátilo, a tak cestuji tramvají 
a následně metrem jako dřív. A důvod? Do stanice 

Nemocnice motol jezdí pouze každé druhé metro a v ranních hodi-
nách jsou tak intervaly i 10 minut. A spojení z Řep do motola zůstalo 
pouze na autobusu č. 180, kterému se interval z 8 – 9 minut také 
nezkrátil. A vrcholem dokonalosti jízdních řádů je, že autobus přije-
de do motola a v ten samý čas nebo lépe 1 – 2 minuty předem metro 
odjíždí. Takže čekáte a čekáte.

Josefa Pařízková
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Jste na radnici první volební období. 
Jaká je vaše profese?
Již od roku 1998 pracuji jako ekonomka v Cen-
tru sociálně zdravotních služeb. Přivedla mě sem 
vlastně náhoda, ředitel Centra PhDr. Jindřich 
kadlec mi tuto práci nabídl a jsem mu za to velmi 
vděčná. moje původní povolání bylo jiné, půso-
bila jsem na Zemědělské universitě jako vědecký 
pracovník v oboru zemědělských soustav. V so-
ciálních službách jsem velmi spokojená a práce 
mě naplňuje.

Co vás přivedlo do politiky?
Do politiky jsem vstoupila již v době totality, 
kdy jsem se stala členkou Československé strany 
lidové. Po Sametové revoluci jsem působila jako 
poslanec v prvním porevolučním zastupitelstvu 
v Praze 5 a podílela jsem se na zajišťování prvních 
svobodných voleb. Doba tehdy byla úplně jiná než 
dnes, všichni jsme byli plni nadšení a žili nadějí, 
očekáváním pozitivních změn ve společnosti. 
Důvodem, proč jsem se nyní angažovala v komu-
nálních volbách byla skutečnost, že mě oslovili 
kolegové z místní organizace, zda bych nevedla 
jejich kandidátku. Rozhodla jsem se tuto nabíd-
ku přijmout, a jsem ráda, že kDU-ČSL po dvou 
volebních obdobích, kdy se nedostala do zastu-
pitelstva, může v práci pro veřejnost pokračo-
vat. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem 
příznivcům, kteří kDU-ČSL ve volbách podpořili, 

chápu to rozhodně jako velký závazek. Dalším 
důvodem byl fakt, že se již delší dobu mluví o vy-
budování pobytového zařízení pro seniory. mým 
cílem je, aby se v tomto volebním období oprav-
du začalo se stavbou. 

Proč vás oslovila zrovna politika 
křesťanských demokratů?
Jsem věřící a politika kDU-ČSL vychází ze základ-
ních křesťanských principů, na kterých je posta-
vena evropská civilizace a které oslovují člověka 
v každé době. Jsem přesvědčena, že i dnes by-
chom se měli ke svým křesťanským a  evropským 
kořenům vracet. 
místní organizace kDU-ČSL má za sebou bohatou 
historii, vznikla již v roce 1920 a od této doby 
se vždy aktivně podílela a podílí na politickém 
a společenském životě v Řepích. 
kromě toho je to strana pravého středu, která 
ctí tradice a klade důraz na odpovědnost. Povin-
ností zastupitele z tohoto pohledu je především 
působit tak, aby vývoj naší městské části byl 
zajištěn i do budoucna, nejen krátkodobě na 
čtyři roky. kDU-ČSL prosadila proto do koaliční 
smlouvy vytvoření dlouhodobého strategického 
plánu vývoje městské části Praha-Řepy. 

Máte z hlediska dlouhodobého plánování 
v Řepích nějaké obavy?
mě jako ekonoma zajímá zejména dlouhodo-

bý finanční výhled a zajištění projektů, které 
má městská část před sebou. mám na mysli 
především dva velké projekty – výstavbu DPS 
a Sportovního centra, které jsou financovány 
z prostředků získaných privatizací bytů. Řešení 
finančního zajištění jejích provozu by mělo být 
součástí strategického plánu. Nejde jen o to ně-
co postavit, ale také zajistit budoucí provoz.

Je něco, co vám v Řepích vadí?
myslím, že Řepy jsou dobré místo pro život. Za 
poslední dobu se toho hodně udělalo, za což 
 patří velký dík předchozímu vedení obce. Zlep-
šení je rozhodně vidět i na časopisu Řepská 
sedm náctka, v porovnání s minulostí je to ne-
srovnatelné. 
Z hlediska zajištění sociálních služeb s ohle-
dem na vývoj demografické struktury směrem 
ke stárnutí obyvatel vidím potřebu existence 
pobytového zařízení pro seniory. Na řešení se 
v současnosti pilně pracuje. Jako předsedkyně 
komise pro výstavbu Domu s pečovatelskou služ-
bou v Řepích a komunitní plánování sociálních 
služeb je mi ctí, že se na tomto projektu mohu 
podílet. 

Za jak dlouho myslíte, se Řepy DPS dočkají?
V současné době je již vybrán dodavatel projek-
tové dokumentace, který ve spolupráci s komisí 
zpracovává projekt. Pokud vše bude probíhat 
jak má, mohla by snad stavba započít začát-
kem roku 2017. Vedení obce plánuje letos na 
podzim setkání s občany, kde by měl být tento 
projekt představen veřejnosti.

Jak dlouho bydlíte v Řepích?
V Řepích žiji již od roku 1990. Velice se mi tu lí-
bí, prolíná se zde historie se současností. Je zde 
zastoupená jak duchovní stránka, tak potřebné 
materiální zázemí pro spokojený život. 

Děkuji za rozhovor.
Radka Sálusová

Otázky pro radní Jaroslavu Šimonovou
Dnes vám v Řepské sedmnáctce představujeme radní a členku zastupitelstva Jaroslavu Šimonovou. Ve svých funkcích působí 
první volební období, je dlouholetou pracovnicí Centra sociálně zdravotních služeb.

Ing. Jaroslava Šimonová  
(56 let, KDU-ČSL)

•  Vystudovala Zemědělskou universitu 
v Praze.

•  V Řepích žije od roku 1990.

•  Pracuje jako ekonom, zástupce 
ředitele Centra sociálně zdravotních 
služeb.

•  Vdaná, dvě dcery, jedna vnučka.

•  Zájmy: zahrada, četba, hudba.

Foto: -ras-
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Termíny přistavení: – dne 9. 6. 2015 od 8.00 do 11.00 hod.

Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu Fiat Ducato, označeném logem Pražské plynárenské, a.s., zaparkovaném na 

parkovišti u úřadu MČ Praha 17 - Řepy, Žalanského 291/12b.  

Pražská plynárenská, a. s. ve spolupráci s dceřinou společností Pražská plynárenská Servis distribuce, a. s. a úřadem MČ Praha 17 - Řepy 

nabízí odběratelům zemního plynu novou službu – tzv. „mobilní obchodní kancelář“, jejímž prostřednictvím si stávající i potenciální zákazníci 

Pražské plynárenské, a.s. mohou vyřídit záležitosti, související s odběrem zemního plynu bez návštěvy kontaktních míst v Praze 2 a 4.

Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby:

– zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu – výměna, kontrola a zaplombování plynoměru

– změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.)  – informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního plynu

– převzetí reklamace – tiskopisy a informační brožury

Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy. 

Bližší informace na tel. číslech 267 175 366  a 267 175 202,   www.ppas.cz

Mobilní obchodní kancelář Pražské plynárenské, a.s.

Řepská 17 vyhlašuje již 6. 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 (max. velikost 
5 MB) nebo jen adresu místa, které vás zaujalo! Přihlaste své sousedy nebo i sebe!

V letošním roce nově vyhlašujeme i kategorii o nejkrásnější balkon!!!

Uzávěrka pro příjem tipů je 10. srpna 2015 • Kontakt – e-mail: redakce@repy.mepnet.cz nebo tel.: 234 683 544 (531)

Soutěž Rozkvetlé Řepy 2015

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

Předběžné termíny odstávek 
v dodávkách tepelné energie v roce 2015*

Lokality Termíny od – do

ŘEPY 1 - oblast ulic: Nevanova, Mrkvičkova, Laudova 2. 7. 2015

ŘEPY 2 - oblast ulic:  Laudova, Skutečského, Zrzavého, 
Brunnerova

2. 7. – 3. 7. 2015

ŘEPY 4 - oblast ulic:  Vondroušova, Drahoňovského, 
Socháňova, Jiránkova, Makovského

3. 7. 2015

Odstávky teplé vody

www.ptas.cz

odstavka_PT_124x108.indd   1 06.05.15   18:46

Se Seniorfitnes cvičíme 
do začátku prázdnin

Do letní pohody vás naši cvičitelé 

dovedou ve cvičebnách:

KC Průhon, Socháňova 27, ve čtvrtek 

od 10 do 11 hodin se střídají cvičitelky 

Irena Maxinová a Blažena Bajgerová 

(cena 40 Kč)

DDM, U Boroviček 650/5 vás povede 

cvičitelka Irena Maxinová, ve středu, 

doba cvičení od 10.30 do 11.30 hodin 

(cena 40 Kč)

Informaci o zahájení podzimní sezony 

o cvičebních a vzdělávacích aktivitách 

však hledejte v zářijovém čísle tohoto 

zpravodaje nebo na našich stránkách  

www.seniorfitnes.cz.,také 

můžete napsat dotaz  

na seniorfitnes@seznam.cz 9



V podvečer 30. dubna se na louce před budovou 
radnice konala již tradiční a myslím, že velmi 
oblíbená akce – „Pálení čarodějnic“. A bylo vi-

dět, že čarodějnice a čarodějové se na svůj svá-
tek opravdu těšili a „slétli“ se v hojném počtu. 
Dovolte mi tedy touto cestou poděkovat všem, 

kteří se na této akci 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 kouzlo tohoto jedinečného odpoledne a ve-
čera.

Velice děkuji Sboru dobrovolných hasičů Pra-
ha-Řepy, městské policii, Policii ČR, Centru 
sociálně zdravotních služeb, Společnosti pro 
obnovu řepských tradic, skupině INFINITOS, 
hudební skupině BOSÁCI, Vězeňské službě ČR, 
všem účinkujícím dětem ze ZŠ nebo krouž-
ků a jejich vedení, učitelkám ze ZŠ genpor. 
Fr. Peřiny a v neposlední řadě mým spolupra-
covníkům z městské části Praha 17 a kC Prů-
hon. Za moderování akce patří můj dík karlu 
Janoušovi.

Poděkování za finanční podporu a věcné dary 
patří firmě: Erilens s.r.o., mcDonald’s, Pekař-
ství cukrářství Erika, Sadovnický a zahradnický 
servis Chládek, OC Řepy, knihkupectví-papír-
nictví karel Průša, Pražské služby, a.s., Foto-
mobil mařík, Vans, Autosalon klokočka, Gawnet 
a mgr. Ladislav kavan – Lk SERVIS, generální 
zastoupení GERnétic.

Mgr. Jitka Synková, 
starostka

Veselé rejdění těch nejmenších čarodějek k tomuto odpoledni neodmyslitelně patří. I v letošním roce byly pro všechny děti přichystány soutěže a sladké 
odměny, volila se nejhezčí maska a to hned v několika kategoriích.

Foto: -ras-

ByLI JSME PŘI TOM
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Foto:-mish-

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

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

odstraňování plísní)
✗	  zářivky a výbojky

Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu v Praze 17:

11. 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

NVelkoobjemové 
kontejnery v červnu
Velkoobjemové kontejnery (VOK) budou přistavovány v pracovní 
dny ve čtvrtek, pátek v odpoledních hodinách od 14 do 18 hod. 
a v sobotu od 12 do 16 hod. Po celou dobu přistavení bude přítom-
na obsluha, která bude koordinovat ukládání odpadů. VOK nebu-
dou na daném stanovišti zůstávat přes noc.

VOk jsou financovány z prostředků magistrátu hlavního města Prahy.

•  11. 6. Parkoviště u objektu Bílý Beránek (Šímova ul.)

•  12. 6. Parkoviště Drahoňovského

•  13. 6. Parkoviště v ul. Na moklině (u rest. U hasiče)

•  18. 6. křižovatka ul. Laudova x k Trninám

•  19. 6. Parkoviště hofbauerova x Žufanova

•  25. 6. ke kulturnímu domu x U Boroviček

•  26. 6. Parkoviště v ul. Na moklině (u rest. U hasiče)

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

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

nádoby (popelnice, kontejneru) 

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

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

✗			elektroodpad (chladničky, pračky, televize, monitory apod.)

✗			stavební suť

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

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

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

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

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 spo-
lečnost povede evidenci občanů, kteří zde odloží odpad – jméno a pří-
jmení, adresa, složka komunálního odpadu, množství.
V mSD lze zdarma odložit – objemný odpad, dřevěný odpad, odpad 
ze zeleně a kovy.

Termín a místo přistavení MSD
 6. 6. (sobota) od 10 do 16 hod.: – křižovatka ul. Laudova x k Trninám
27. 6. (sobota) od 10 do 16 hod.: – parkoviště hofbauerova x Žufanova

Kam s bioodpadem

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 hlavního města Prahy.

UPOZORNĚNÍ!
Finanční objem smlouvy mezi mhmP a provozovatelem těchto služeb ne-
lze měnit, proto byl mhmP nucen režim přistavování a svozu v roce 2015 
upravit. VOk budou přistavovány po dobu maximálně 3 hodin (viz uvedené 
termíny) a v případě naplnění provozovatel systému kontejner odveze a již 
nepřistaví kontejner nový.

Ing. Jaroslava Hrdličková, 
Odbor životního prostředí a dopravy

Stanoviště BIOVOK:

•  14. 6. (ne) 9 – 12 hod. – křižovatka ul. ke kulturnímu domu x U Boroviček
•  28. 6. (ne) 9 – 12 hod. – parkoviště v ul. Na moklině (u rest. U hasiče)
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V sobotu 18. 4. 2015 více než 50 dobrovolníků vyčistilo několik černých 
skládek v okolí lesoparku Řepy na území Prahy 17. Ekologickou akci pořá-
dala Nová Akropolis a skupina pro aktivní ekologii GEA ve spolupráci s Čes-
kým svazem ochránců přírody a ÚmČ Praha 17.
Odměnou všem účastníkům byl nejen pocit z dobře vykonané práce, ale 
i odpolední sluníčko, které na uklizených místech probouzelo jarní květi-
ny, dokonce i slepýše a ještěrky, ještě pomalé po zimním spánku. Do eko-
logické akce se zapojili dobrovolníci z celé Prahy, kterým nebyl lhostejný 
nepořádek v okolí oblíbené vycházkové trasy. Společně posbírali stovky 
pytlů odpadu, jehož celková hmotnost dosáhla neuvěřitelných šesti tun!
Akce proběhla v rámci mezinárodní kampaně „Ukliďme svět“, která má 
již více než dvacetiletou tradici. Organizátoři děkují všem účastníkům za 
účinnou pomoc a zvou případné zájemce na další akce, neboť jak prohlásil 
jeden z účastníků: „Dobrovolnická práce pomáhá přírodě, v člověku pro-
bouzí pocit užitečnosti a další lidi inspiruje k optimismu, že mohou změnit 
k lepšímu svět, ve kterém žijí!“. Nová Akropolis o.s.

Dobrovolníci uklízeli okolí lesoparku Řepy

Přerušení projektu sběru 
kovových odpadů
Dovolujeme si vás informovat o stažení nádob na kovové odpady z ce-
lého území hlavního města Prahy. Pilotní projekt na sběr této komodi-
ty byl ukončen a magistrát hlavního města Prahy bude nově vypisovat 
veřejnou zakázku na zajištění této služby. Z tohoto důvodu prosíme 
občany o shovívavost a vyčkání na nový odpadový tendr. V případě, 
že by nastala dlouhá časová prodleva do opětovného spuštění projek-
tu, zajistí městská část ve své režii sběr kovových odpadů na vlastní 
náklady.

Kovové odpady lze v současné době odevzdat  
ve sběrných dvorech hl. m. Prahy.

Na několika místech v Řepích najdeme přechody označené žlutým pruhem 
souběžným s chodníkem a to na obou protilehlých stranách komunikace. 
Je to proto, že tato místa jsou přizpůsobena pro umožnění překonání ko-
munikace vozíčkářům, maminkám s kočárky a také nevidomým. Obrubní-
ky na obou stranách jsou sníženy a středem se táhne naváděcí hrbolatý 

pruh. Je těžké uvěřit, kolik lidí tuto skutečnost nerespektuje. Následují-
cí fotografie jsou určeny k zamyšlení a dokumentují situaci na přechodu 
od zastávky autobusů Nevanova k ulicím Laudova a Nevanova. Jak na to 
zareaguje naše městská policie?

Text a foto: vlk

Lhostejnost, arogance a neúcta k druhým

4. prosince 2014; 15:44 hod. 25. března 2015; 9:26 hod.

Pro ilustraci přinášíme jen dvě fotografie, v redakci jsme jich však obdržely mnohem víc.

Anketa             – Revitalizace 
plochy před úřadem
městská část Praha 17 připravuje návrh na revitalizaci plochy 
v ul. Žalanského (louka před budovou úřadu). V současné době je 
lokalita oblíbeným místem k procházkám a trávení oddechového času. 
Naší vizí je prostor revitalizovat do podoby parkové úpravy a vytvořit 
tak místo určené k relaxaci, odpočinku i sportovnímu vyžití.

Naše otázka tedy zní: Pro jaké volnočasové aktivity 
byste si přáli místo využít?

Své odpovědi zasílejte na emailovou adresu: 
loukapreduradem@repy.mepnet.cz a to do 30. 6. 2015. 
Předem děkujeme za všechny vaše náměty a věříme, že přinesou spoustu 
pozitivních myšlenek a přispějí k celkovému zdárnému výsledku.



ROZHOVOR

1010

Odbojář Josef Šubrt se bě-
hem války připojil k pražským 
skautům a stal se členem 
Zpravodajské brigády. Pomo-
cí systému kurýrů a lístečků 
získávali cenné informace 
pro Západ. On byl u zdroje 
citlivých dat, neboť pracoval 
v pražském závodu brněnské 
zbrojovky.
když se řekne Pražské po-
vstání, vybaví si, jak coby 
kluk od Vltavy stavěl bari-
kády u Národního divadla 
a u karlova mostu a jak na 
ně Němci stříleli od vysokých 
škol.
Dnes je mu 95 let, člověk by 
mu však hádal maximálně 
osmdesát. Jelikož je členem 
velmi akčního pražského klu-
bu seniorů Průhon Řepy, jenž 
spadá do projektu Senzační 
senior, aktivit má více než 
dost. každý týden chodí na 
výlety, na plavání, do sauny 
a na bowling. krom toho pra-
videlně vyráží se stanem po 
Evropě.

Co jste dělal na začátku 
války?
Vyučil jsem se v boleslavské 
Škodovce. Abych nemusel do 
Reichu na nucené práce, tak jsem si udělal nástavbu a šel do pražského 
závodu brněnské zbrojovky.

Co jste pak dělal během války?
Byl jsem v odbojové skupině. Spolu s jedním kolegou jsem se přidal k mla-
dým pražským skautům a působil ve Zpravodajské brigádě. Prováděli jsme 
pro Západ zpravodajskou činnost, pomocí systému kurýrů jsme předávali 
na lístečkách důležité údaje, co potřebovali, a plnili jsme i další úkoly po 
Praze.

Zpravodajská brigáda byla pověstná tím, že ačkoliv v ní pracovali často 
nezletilí skauti, tak se většinou na její činnost nepřišlo. Jak zvládla 
mládež pracovat takto v utajení?
Celé to bylo založeno na tom, že jsme se navzájem moc neznali, aby kdyby 
někoho chytili, tak nepraskl celý ten systém.

Co jste třeba předával za zprávy?
Jelikož jsem dělal ve zbrojovce, tak jsem podával pravidelná hlášení pro 
Západ o vyzbrojování, co a jak se vyrábí a kolik se toho dělá. Tyto informa-
ce se pak pomocí sítě kurýrů dostávaly ven.

Dalo se za války 
i normálně žít?
Ale ano. Já jsem měl bezvad-
nou partu horolezců, když to 
šlo, tak jsme vyráželi o víken-
dech na skály. Přiběhl jsem 
z práce, sbalil pingl a jel.

Co se vám první vybaví, 
když se řekne květen 1945, 
Pražské povstání?
Vybaví se mi hlavně, jak jsme 
stavěli barikády. Bydlel jsem 
dole u Vltavy, měli jsme na 
starosti okolí karlova mostu. 
Tam nebylo úplně bezpečno, 
protože v této oblasti je hod-
ně vysokých škol, které byly 
kompletně obsazené Němci. 
Odtamtud na lidi stříleli. Ale 
člověk byl za těmi barikáda-
mi poměrně dobře schovaný, 
nebezpečnější bylo spíše jít 
po chodníku.

Pamatujete si po těch 
sedmdesáti letech ještě 
na detaily?
Ano, vytrhávali jsme kostky 
z dlažby z vozovky tramvaje, 
sunuli na barikády popelnice. 
Jednu jsme postavili u Ná-
rodního divadla, jednu u kar-
lova mostu.

Kdo tomu velel?
Nikdo nerozkazoval, bylo to naprosto spontánní a na barikádách jsme ne-
byli jen my odbojáři, ale vyrazili tam spontánně normální pražští občané.

Připadal jste si v těch dnech a týdnech jako hrdina?
(smích) Tak to vůbec ne. hrdina byl možná ten, kdo byl pod přímou pal-
bou, ale já jsem patřil jen do širšího okruhu naší odbojové skupiny, takže 
jsem u těch nejožehavějších bojů nebyl.

Co si myslíte o dnešních Češích? Byli by schopní hrdinských 
skutků, kdyby bylo potřeba?
Tak to nevím, ale jsem trochu skeptický. když vidím, jak i ti, co by mohli 
pracovat, se práci vyhýbají a raději jen nastavují ruku a nechají se od státu 
platit, tak si nejsem úplně jistý. Dnes se mnoho mladíků nedokáže postavit 
na vlastní nohy a nechává se živit maminkou. Na druhou stranu je otázka, 
zda tehdejší Češi byli skuteční hrdinové…

Tehdejší doba přinesla hrdiny jako třeba Gabčíka a Kubiše, kteří 
provedli atentát na Heydricha…
Ano, ale tady je zase otázka, do jaké míry plnili vojenský rozkaz a do ja-

Vynášel jsem data ze zbrojovky
V dnešním čísle našeho zpravodaje vám trochu netradičně přinášíme rozhovor, který původně vznikl pro server Aktuálně.cz. 
Rozhovor s odbojářem Josefem Šubrtem, jenž v květnu slaví 95. narozeniny, je však natolik zajímavý, že jsme se rozhodli 
jej otisknout i v Řepské sedmnáctce.

Josef Šubrt je dnes aktivním členem Klubu seniorů Průhon.

Foto: -ras-



ké míry to bylo jejich osobní dobrovolné hrdinství. Nicméně jejich čin byl 
 určitě obdivuhodný.

Jak vzpomínáte na dobu po válce?
No, smíšeně. Ta radost z osvobození a konce války byla obrovská, ale za 
chvíli přišel rok 1948 a komunistický režim. A to nebyla účast v odbojové 
skupině orientované na Západ zrovna výhodou. Ale nemohu si stěžovat, 
celkem jsem vyvázl, dali mi pokoj, a dokonce jsem se i vyhnul vstupu do 
strany. Zkrátka jsem se k této své válečné činnosti nehlásil.

Scházíte se stále se svojí odbojovou skupinou?
Ano, scházíme se vždy jednou ročně v květnu. Ale je nás stále méně a mé-
ně. Patřím tam k nejstarším. No, při svém věku 95 let už jsem skoro všude 
nejstarší…

Vypadáte nicméně báječně. Jak to děláte?
Nepolevuji (smích). Stále se snažím být aktivní. každý týden chodíme 
s partou na výlety, každý týden chodím cvičit, plavat a do sauny. A taky 
chodím na bowling, to za nás nebylo, tak jsem to chtěl vyzkoušet, tuhle 
novinku. Také rád cestuju. Jelikož jsem nežil ve šťastné době, snažím se 
teď vše dohonit.

Kam cestujete?
mám proježděnou velkou část Evropy. Nejraději jezdím na zájezdy se sta-
nem, ale lidé o tento způsob rekreace bohužel už poslední dobou ztrácejí 
zájem, takže se mi už dvakrát stalo, že jsem si objednal zájezd a vrátili mi 
peníze, že se nesešlo dost účastníků.

Kde se vám líbí nejvíce?
Nejvíce se mi líbí Skandinávie, protože tam si člověk ten stan může po-
stavit skoro všude a příroda je tam nádherná. A rád to mám také na korfu 
a vůbec v celém Řecku. Ostatně na korfu se zase letos v říjnu chystám, už 
asi pošesté. A také bych se rád podíval do Bretaně, to je můj sen, tam jsem 
ještě nebyl.

Vás ale v květnu čeká ještě jedna velká oslava – bude vám 95 let. 
Co plánujete za oslavy?
No, bude to veliké. Nejdříve v rodinném kruhu a pak bude velká akce 
s kamarády u ohniště. Jsem členem hned dvou turistických skupin, takže 
účastníků bude hodně.

Děkuji za rozhovor.
Zuzana Hronová, Aktuálně.cz
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kulaté výročí – celých sedmdesát let od ukončení druhé světové války, 
největšího válečného konfliktu 20. století, který změnil dějiny a ovliv-
nil miliony životů, si v květnu připomínal snad celý svět.

Slavnostní vzpomínková akce proběhla i v naší městské části. konala 
se dne 4. května 2015 u pomníků padlých pod řepským hřbitovem.
Pietní akt byl doprovázen vojenskou hudbou, role moderátorky 
se zhostila ředitelka ŽŠ genpor. Fr. Peřiny mgr. Jarmila Pavlišová. 

Svým projevem na hrůzné události 2. světové války vzpomněla sta-
rostka mgr. Jitka Synková i místostarostové martin marek a Jaroslav 
hájek, kteří mimo jiné citovali i z autentických vzpomínek pamětníků 
a připomněli tragické události, které se v Řepích v květnu 1945 udály.
kulturní program zajistili žáci ze Základní školy genpor. Fr. Peřiny – 
zpíval Tomáš Ringel, na saxofon zahrál matěj Urban. 

Závěrečná píseň v podání vyučujících ze ZŠ genpor. Fr. Peřiny mi ros-
la va maxanta a Jaroslavy Fridrichové „Víra v sebe, víra v druhé“ pak 
byla pomyslnou tečkou, která všem přítomným připomněla hrdinství 
a morální sílu všech hrdinů, kteří za naši svobodu a vlast před sedm-
desáti lety padli. 

-ras-

Městská část Praha 17 si připomněla 70 let 
od ukončení 2. světové války
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4. 6.  Závěrečné vystoupení hudebního a tanečního 
oddělení. Od 17.30 do cca 19.30 hod., sál hotelu 
Pyramida na malovance. Vstupné dobrovolné. 

6. 6.  Keramická sobota GLAZOVACÍ.
Od 10 do 12 hod. a od 12 do 14 hod., keramická dílna. Přihlášky 
předem na tel. DDm 235 323 333 nebo klara.pliestikova@ddmp6.cz. 

7. 6.  Rodinný den s pražskými strašidly – na oslavu Dne dětí vás zvou 
pražské Domy dětí a mládeže. Od 10 do 17 hod., hobby park na Vltavě. 

8. 6.  Letní turnaj v šipkách pro děti a mládež 6 – 15 let. Od 14 do 
15.30 hod., klub k. m. R. na ZŠ Dědina. Nutná registrace předem 
osobně v klubu nebo na krouzkydedina@ddmp6.cz. Zdarma.

12. 6.  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Od 15 do 18 hod., DDm. Zdarma.

15. 6.  Vernisáž výstavy Praha známá i neznámá.  
Od 18 do cca 19.30 hod., sál DDm, 1. patro.

15. – 19. 6.  Výstava Praha známá i neznámá. Od 14 do 18 hod. 
(pátek do 14 hod.), sál DDm 1. patro. Vstup zdarma.

20. 6.  FIMO dílna – vlastnoručně si vyrobte ZDOBENÝ ZÁPISNík. Od 14 do 
17 hod., atelier. Pouze přihlášky předem na  gabriela.lasikova@ddmp6.cz.

23. 6.  Loučení se školou. Od 15.30 do 18 hod., (registrace do soutěží 
do 17 hod.), dopravní hřiště Na Vypichu. Vstup volný.

24. 6.  Rozloučení s klubem.
Od 14 do 18.30 hod., klub k. m. R. na ZŠ Dědina. Nutná rezervace místa 
předem osobně v klubu nebo na krouzkydedina@ddmp6.cz. Zdarma.

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

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: 2. 6. Beseda s panem 
Štokrem – Dornova metoda, 9. 6. Volný 
program, 16. 6. Odborník finanční gramot-
nosti mgr. Skalický, 23. 6. Volný program, 
30. 6. 25. výročí klubu Průhon, grilování se 
Sparťankou.

Klub Gemini 
(zdravotně znevýhodnění)
První pondělí v měsíci od 14.30 do 15.30 hodin, 
každé další pondělí od 14.30 do 16.30 hodin. 

klub 17, Socháňova 1221, Praha 17.
klub vede Petra Szarová.
Program v červnu: 1. 6. Povídání u plete-
ní, 8. 6. Šperky z korálků, 15. 6. háčkujeme, 
22. 6. Výrobky z FImO hmoty, 29. 6. Grilování 
– zakončení sezóny. 

Klub seniorů Řepy (KSŘ)
každou středu, od 9 do 11 hodin v kC Průhon, 
Socháňova 1220/27, Praha 17.
klub vede Josef Procházka.
Program v červnu: 3. 6. Beseda s panem 
Štokrem – Dornova metoda, 10. 6. Odborník 
finanční gramotnosti mgr. Skalický, 17. 6. Vol-
ný program, 24. 6. Volný program.

Klub aktivního stáří (KLAS)
každé pondělí, vždy od 14 do 16 hodin, 
kulturáček na Bílé hoře, ke kulturnímu 
domu 14, Praha 17. 
klub vede marie klosová.
Program v červnu: 1. 6. Beseda s panem 
Štokrem – Dornova metoda, 8. 6. Oslava 
jubilantů – k poslechu zahraje Sparťanka, 
15. 6. Prezentace knihy Sbírka básní Jany 
Vosecké, 22. 6. Volný program, 29. 6. Grilová-
ní – 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

 2. 6.  hry na zahradě k17
 3. 6.  Fotbalové utkání na zahradě k17 
 5. 6.  Akvárium k 17 – mořský svět
 9. 6.  Jdeme na Bowling do manty  

16.00 – 18.00 – sraz v klubu 15.45, 
nebo v mantě J

10. 6.  malujeme obrazy na karton 
12. 6.  korálková dílna 
16. 6.  Soutěžní klání „máš minutu“ – 

odpoledne plné soutěží

17. 6.  Výroba desek na vysvědčení  
19. 6.  Vyrábíme z Fimo hmoty
23. 6.  Batikujeme trička
24. 6.  Povídání o hudbě, návrhy hudby na 

páteční DISCO
26. 6.  Vítání prázdnin „DISCO klubu 17“ 

– Den otevřených dveří
30. 6.  Filmový večer klubu 17

ČERVENEC 2015
1. 7. – 17. 7. 2015 – otevřeno 

SRPEN 2015
24. 8. – 28. 8. 2015 – otevřeno
Pořádané akce budou vyvěšeny na venkovní 
nástěnce klubu 17. 
Na veškeré akce mimo budovu klubu 17 musí 
být podepsané návratky rodiči!!!!!!!!
Návratky budou rozdávány před začátkem 
prázdnin, přihlaste se o ně u vedoucích klubu 17.

Plán Klubu 17 – červen, červenec a srpen 2015

• Socháňova 1221, Řepy • 
Tel.: 235 314 141, 775 591 700
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!!! VOLNÁ KAPACITA 
DENNÍHO STACIONÁŘE!!!
Denní stacionář pro seniory Domova sv. Karla 
Boromejského – ulehčujeme pečujícím rodinám, 
provoz pondělí – pátek 7.00 – 17.30 – individuální 
přístup ke klientům, aktivizační programy

Další informace na tel.: 775 851 646 
mobil: 775 853 534
email: stacionar@domovrepy.cz

Centrum sociálně zdravotních služeb 

srdečně zve na 

VÝSTAVU OBRAZŮ 
Dany Živorové 

 

 

10. 6. 2015 

16:30 – 18:30 hod 

Bendova 1121/5 Praha – Řepy 

Vstup volný 

Dvacet let osobní asistence 
v bezbariérovém domě
Letos je to dvacet let, co klub občanů bezbariérového domu Vondroušo-
va poskytuje obyvatelům bezbariérového domu Vondroušova 1193 – 1194 
osobní asistenci.
V začátcích byla poskytována osobní asistence náhradní vojenskou služ-
bou, tzv. civilní službou. Od roku 2007, kdy vstoupil v platnost zákon 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, je klub občanů BBD Vondroušova 
řádně registrovaným poskytovatelem sociální služby – osobní asistence. 

Své služby poskytuje osobám s těžkým tělesným postižením, starším osm-
nácti let a seniorům, kteří bydlí v bezbariérovém domě. Služba je poskyto-
vána nepřetržitě – dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu. 
Touto cestou bych chtěla poděkovat Zastupitelstvu mČ Praha 17 za to, že 
po celou dobu finančně podporuje klub BBD Vondroušova v poskytování 
osobní asistence. Bez každoroční podpory bychom služby osobní asisten-
ce nemohli poskytovat, a tím by i někteří obyvatelé domu byli nuceni žít 
v ústavech sociální péče. Děkuji všem zastupitelům, kteří i letos hlasovali 
pro rozpočet, a tím zajistili obyvatelům bezbariérového domu služby osob-
ní asistence, bez kterých by nemohli žít plnohodnotný život.

Marie Divišová, 
předsedkyně Klubu BBD Vondroušova

Domov sv. Karla Boromejského přijme

SOCIÁLNÍ PRACOVNICI
●  požadujeme vzdělání dle zák. o soc. službách 

108/2006Sb., 

kontakt: konsolata@domovrepy.cz, 
tel: 776 257 911. 
Pro ženy možnost ubytování.

Soutěž je určena pro všechny věkové kategorie – nezáleží 
tedy, zda jste dítkem z mateřské školky či seniorem. Jedinou 
podmínkou je chuť něco tvořit a dobrý nápad J

Nejzajímavější příspěvky naleznete v našem 
zpravodaji v září, výherce obdrží drobnou odměnu.

Vaše příspěvky můžete doručit buď osobně či 
poštou do redakce, Žalanského ul. 291/12b nebo 
e-mailem na adresu: redakce@repy.mepnet.cz

Těšíme se na vaše příspěvky!

ŘEPSKÁ vyhlašuje novou soutěž pro všechny čtenáře!!!

ŘEPSKÁZ P R A V O D A J  P R A h y  1 7  |  k V ě t e n  2 0 1 5  |  R O č n í k  2 1  |  Z D A R m A

Vlasovci – zachránci nebo vlastizrádci?

Generál nebe Fr. Peřina

70 let od osvobození ŘepPamětníci vzpomínají

ŘEPSKÁ
Z P R A V O D A J  P R A h y  1 7  |  b ř e Z e n  2 0 1 5  |  R O č n í k  2 1  |  Z D A R m A

Dotace Městské části Praha 17

Společenský večer Prahy 17: pátek 27. března

Zřízení přípravné třídy

„RÁNO V ŘEPÍCH“

Uzávěrka pro příjem příspěvků je 10. 8. 2015.

Pro vás všechny soutěživé vyhlašujeme téma: 

„RÁNO V ŘEPÍCH“ a necháváme jen na vašem  

uvážení, jakým způsobem toto téma ztvárníte. 

Můžete zaslat fotografii, namalovat obrázek,  

napsat báseň, povídku či fejeton… 

Fantazii se zkrátka meze nekladou!
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1. 6. – 31. 7. ENKAUSTIKA – výstava obrazů 
Naděždy Pavlovičové malovaných teplým roz-
puštěným voskem (výstava je prodejní).
Refektář, vstup volný.

5. 6. Vystoupení kapely AJETO z Domova pro 
osoby se zdravotním postižením Sulická pod 
vedením katky Šlérové. Od 10.00 hod.
Denní stacionář, vstup volný.

11. 6. Dětské flétničky pod vedením Veroniky 
Šindelové. Od 10.00 hod.
Denní stacionář, vstup volný.

11. 6. Hudba pro violoncello a harfu – mi-
leva Fialová (Nizozemí) – violoncello, Lydie 
härtelová – harfa (na programu: J. S. Bach, 
L. Boccherini, m. Pollini, C. Debussy a další). 
Od 18.00 hod.
kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné.

13. 6. Řepský jarmark aneb „Vše za 20 kč“. 
Od 14.00 hod. 
Zahrada Domova, vstupné dobrovolné.

14. 6. Kytarový koncert se zpěvem – účinkují: ha-
na Němcová, Jan Janda, michal Čvančara, martin 
křehnáč (na programu G. F. handel, J. Dowland, 
J. G. Scheidler, G. F. Telemann). Od 17.00 hod. 
kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné.

16. 6. Operní reminiscence – závěrečný koncert 
orchestrální řady Archioni Plus pod vedením mi-

chala macourka (na programu B. Smetana, G. Ro-
ssini, P. I. Čajkovskij a G. Bizet). Od 19.00 hod. 
kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné.

19. 6. Vystoupení dětí ze ZŠ Hanspaulka. 
Od  10.00 hod. Denní stacionář, vstup volný.

19. 6. Letní koncert žáků Zuzany Hrbkové. 
Od  17.00 hod. Refektář, vstupné dobrovolné.

Vstupným na koncerty přispíváte do veřejné 
sbírky, která probíhá na základě povolení 
Magistrátu hl. města Prahy pod 
č. j. S-MHMP/464339/2013 a byla 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.
Spojení: bus č. 264, zastávka Škola Řepy.

Domov sv. Karla Boromejského –  program na červen 2015
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ADRENALINOVÁ SHOW ve skate parku   David Foglar 
 jezdec BMX a účastník Shanghai X-GAMES  

Program:

V
S T U

P

ZDARMA

TJ Sokol Řepy ve spolupráci s Nadací
Jedličkova ústavu a MČ Prahy 17 
Vás zve na: 

II.ročník 

Sobota 27.06.20155555555555
DRAŽBA DRESŮ SLAVNÝCH FOTBALISTŮ  
výtěžek bude věnován ve prospěch 
Nadace Jedličkova ústavu.
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Pro děti připraven doprovodný 
zábavný program + ZMRZLINA ZDARMA
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SPOLEČNOST PRO OBNOVU ŘEPSKÝCH TRADIC, CENTRUM SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB A MATEŘSKÉ CENTRUM – ŘEPÍK

Připraveny jsou stánky s různými 
zajímavými výrobky, soutěže a hry.

Informace u Anny Baumové – Lidová cestovní agentura, Žalanského 57, 163 00 Praha 17 - Řepy. Tel..: 235 300 208–9, 721 057 132, e-mail: lck@cestujte.cz

!!!POZOR ZMĚNA!!!
13. června 2015 od 14 hodin, na pozemku 

DOMOVA Sv. KARLA BOROMEJSKÉHO 
v ulici K Šancím 50, Praha - Řepy

VÝTĚŽEK BUDE VĚNOVÁN DOMOVU Sv. KARLA BOROMEJSKÉHO



PROGRAM ČERVEN 2015   Projekt je finančně

  podpořen z rozpočtu

  Městské části

  Praha 17

Rezervace a prodej vstupenek na recepci infocentra v KC Průhon, telefon: 601 324 852, e-mail: vstupenky@pruhon.cz
Kulturní centrum Průhon, Socháňova 1220/27, 163 00   Praha-Řepy, tel. produkce: 601 324 845, e-mail: info@pruhon.cz
Sokolovna Řepy, Na Chobotě 125/2b, 163 00  Praha-Řepy, tel. produkce: 601 324 849, e-mail: sokolovna@pruhon.cz

Autorské čtení:  
Soňa Kodetová

Disko pro děti:  
Piškotéka

Koncert žáků hudebních 
kurzů KC Průhon

Koncert žáků hudebních 
kurzů KC Průhon

Koncert žáků hudebních 
kurzů KC Průhon

Koncert žáků hudebních 
kurzů KC Průhon

Aerobikové vystoupení 
žákyň kurzů KC Průhon

Řepská letní scéna:
plná hudby a divadel

Bazárek  
pro maminky

Pozoruhodné povídání se Soňou Kodetovou nejen o životě s úžasným 
hercem, Jiřím Kodetem, ale také čtení z knížky „ Ty a já na miskách vah“, 
kterou napsala po jeho smrti. Během večer vám přiblíží svůj současný ži-
vot babičky třech vnuček, která aktivně prožívá nové životní etapy. Na zá-
věr programu bude vyhrazen prostor pro diskusi s diváky s autogramiá-
dou a prodejem knihy. Společenský sál KC Průhon. (vstupné dobrovolné)

Ještě před tím než se vydáte vstříc prázdninovému dobrodružství, přiví-
tejte s námi léto na červnové Piškotéce. Vítání jsou všichni malí tanečníci, 
kteří se chtějí pořádně vyřádit, zasoutěžit si, nechat si pomalovat obličej 
veselými barvami nebo si něco vytvořit ve výtvarné dílně. Délka 120 min. 
Společenský sál KC Průhon. (vstup zdarma)

Koncert žáků KC Průhon z hudebních tříd vedených lektorkami Evou Bast-
lovou a Evou Frantinovou. Společenský sál KC Průhon. (vstup zdarma)

Koncert žáků KC Průhon z hudební třídy vedené lektorkou Markétou 
Brabcovou. Společenský sál KC Průhon. (vstup zdarma)

Koncert žáků KC Průhon z hudební třídy vedené lektorkou Táňou Skálo-
vou. Společenský sál KC Průhon. (vstup zdarma)

Koncert žáků KC Průhon z hudební třídy vedené lektorkou Monikou 
Obermajerovou. Společenský sál KC Průhon. (vstup zdarma)

Vystoupení dívčí aerobikové skupiny, která navštěvovala kurzy KC Prů-
hon vedené lektorkou Evou Baňkovou. Společenský sál KC Průhon. 
(vstup zdarma)

14:00 Letní jarmark: originální výrobky, soutěže a hry pro děti
15:30 Divadlo pro děti: Ostrov divochů, veselá pohádka s písničkami
16:30 Vystoupení žáků ZŠ Socháňova: ukázky z muzikálu Modrá krev
17:00 Divadlo: Volnost motýlů, komorní příběh mladé dvojice v New Yorku
18:15 Hudební vystoupení: Kováčová & Duša v rytmu moderního jazzu
Přijďte se pobavit a přispět na dobrou věc. Občerstvení zajištěno. Ulice 
K Šancím 50, pozemek za Domovem sv. Karla Boromejského. (vstupné 
dobrovolné)

Taky vám děti rostou přímo před očima? Oblečení je jim malé a s hračkami 
si nehrají? Navštivte dětský bazárek, nakupte nové věci a prodejte nepo-
třebné. Rezervace prodejního místa: telefon: 601 324 845, email: produk-
ce@pruhon.cz. (cena prodejního místa 50 Kč, vstup pro nakupující zdarma)

ČTVRTEK 18:00

PÁTEK 18:00

ÚTERÝ 18:00

PÁTEK 19:00

ČTVRTEK 17:00

STŘEDA 19:00

SOBOTA 15:00

SOBOTA 14:00

ČVRTEK 9-13

17

20

18

19

23

26

25

13

Koncert:  
skupina NAČAS

Folk-rocková skupina Načas původně vznikla jako studentská kapela, ale 
dnes má za sebou přes tři sta koncertů na menších i větších festivalech.  
V současné době dokončuje svou čtvrtou desku, která vyniká originál-
ními českými texty a melodickou hudbou se silnými mužskými vokály. 
Společenský sál KC Průhon. (vstupné 50 Kč)

ČTVRTEK 19:00
04

18

Travelshow: Kuchařka  
pro cestovatele - Evropa

Rádi byste se v létě vydali na cestu po Evropě? Nechte se inspirovat našimi 
tipy! Zcestovalý Filip Šír vám doporučí, které kouty Evropy navštívit a jaká 
místa a památky byste rozhodně neměli při své cestě vynechat. Společen-
ský sál KC Průhon. Délka 90 min. Filip Šír. (vstupné dobrovolné)

STŘEDA 19:00 
10

Výstava: Gibbus  
– tělo & pohyb

Výstava luxusních soch z dílny sochaře Gibbus, který doslova propadl 
uměleckému kovářství. Navázal tak na rodinnou tradici, která přechází  
z generace na generaci již po 40 let. V rámci svého dokonale zvládnutého 
řemesla přetváří chladnou ocel v jedinečný záběr těla v pohybu. Odváž-
né propojení kovu s přírodními materiály, kontrastní lehkost pozic a gest  
a popření proporcí vedlo ke vzniku harmonických děl, která jsou k vidění 
nejen v ČR, ale i v různých koutech světa. (vstup zdarma)

PO-PÁ 9 - 19 
SO 9 - 13

03

A4 program cerven.indd   1 25.05.15   13:18
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Oslava Svátku matek
V neděli 10. května uspořádala městská část Praha 17 společně s Centrem 
sociálně zdravotních služeb již tradiční setkání u příležitosti Svátku matek, 
jež připadá na druhou květnovou neděli. Tento svátek se v České republice 
slaví již od roku 1923, jeho hlavní propagátorkou byla Alice masaryková. 
V období totality byl tento jedinečný svátek zatlačován do pozadí, i díky 
populárním oslavám Dne žen, který připadá na 8. března. Po sametové re-
voluci v roce 1989 se opět Den matek slaví veřejně.

Oslava konaná v prostorech řepské Sokolovny, jež byla určená členům řep-
ských seniorských klubů, se opravdu vydařila.
Odpoledne zahájil projevem ředitel Centra sociálně zdravotních služeb 
Jindřich kadlec. Popřál všem maminkám i babičkám vše nejlepší k jejich 
svátku a předal kytice také starostce Jitce Synkové a radní Jaroslavě Ši-
monové, které naše seniory rovněž pozdravily. k přání všeho nejlepšího se 
samozřejmě připojil i místostarosta martin marek.
k tanci a poslechu již tradičně hrálo Duo Vitamín, které svými veselými 
písničkami roztančilo většinu přítomných.
k dobré pohodě celého odpoledne přispělo i drobné pohoštění či květina 
a dárek z rukou Jitky Synkové a Jaroslavy Šimonové.
Fotografie z akce naleznete na webu městské části v sekci Fotogalerie.

-ras-

S dobrou náladou, úsměvem na rtech a trampským laděním 
navštívily děti ze Základní školy U Boroviček Domov sv. kar-
la Boromejského. Žáci této školy sem totiž se svými vyučují-
cími pravidelně chodí, aby potěšili svými písničkami klienty 
Domova. Nejinak tomu bylo i 12. května dopoledne.
Po hravém masopustním veselí, které zde předvedli při své 
poslední únorové návštěvě, měli tentokrát připraveno téma 
s trampským nádechem. A tak denním stacionářem i lůžko-
vou částí Domova zněly písně jako Ascalona, Cikánka a mno-
hé další, které jistě pohladily všechny posluchače po duši.
Děti si za své vystoupení vysloužily nejen potlesk a podě-
kování, ale z rukou moniky Strakové převzaly i „sluníčkové“ 
diáře, které jim jistě budou po celý rok milou vzpomínkou 
na tento hezký, opravdu „sluníčkový“ den, ve kterém roz-
daly spoustu radosti.

-ras-

Foto: -ras-

Foto: -mish-

Foto: -ras-

Trampské písničky potěšily v Domově

Bosou nohou pro Verunku 
V neděli 17. května se na Bílé hoře sportovalo skutečně všude. Zatím-
co na okruhu se celý víkend pořádaly závody horských kol, v přileh-
lém kulturáčku patřilo odpoledne Verunce Gožďálové, pro kterou byl 
uspořádán „pochod bosých nohou po Naučné stezce“. 
Verunka statečně bojuje s dětskou mozkovou obrnou a kulturáček na 
Bílé hoře, ve spolupráci s mŠ Laudova a ZUŠ Blatiny, pro ni sbírají 
víčka od PET lahví, aby jí pomohli dále rehabilitovat a uzdravovat se.
I přes velmi hezké počasí na ty skutečně bosé nohy téměř nedošlo, 
jelikož takové teplo přece jen nebylo :o)
I tak byla ale procházka po řepské Naučné stezce hezká a hlavně ve-
selá. Dobrou náladu ještě vylepšil následný program, tedy interaktiv-
ní divadélko Nábor šašků a následné písničkové rejdění se skupinou 
myš a maš, které přišel podpořit i Richard Tesařík.
Verunce přejeme hodně zdraví, její rodině spoustu sil a trpělivosti 
a na závěr od nás jedno přání: Ať se nás příště sejde víc! Nejenže se 
v kulturáčku vždy dobře pobavíme, ale je to pro dobrou věc!

-mish-
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Odpoledne 12. května se na 
louce před řepskou radnicí 
uskutečnil další ze série zá-
vodů Slavata triatlon tour.  
Jedná se o sérii triatlono-
vých závodů, které se mo-
hou účastnit chlapci i dívky 
od 4 do 18 let. Soutěžící 
jsou rozděleni do pěti ka-
tegorií podle věku a závodí 
se v disciplínách „kachny“ 
(namísto tradičního plavá-
ní), jízdě na kole a běhu. 
krajští vítězové každé z pě-
ti kategorií pak postoupí 
do finále, které proběhne 
13. září 2015 v Praze. 
První ročník tohoto unikát-
ního projektu, jež si klade 

za cíl propojit svět dětí z dětských domovů s dětmi z běžných rodin, se 
uskutečnil v roce 2010. Již v roce 2012 získal ocenění jako nejlepší cha-
ritativní projekt roku. Smyslem akce je vést děti ke sportu a ukázat jim, 
že za své sny musí člověk bojovat, navzdory nepříznivým podmínkám. 
Závod probouzí v dětech soutěživost i zdravé sebevědomí a může odhalit 
i skryté talenty.

hlavními cenami pro závodníky Slavata Triatlon Tour jsou horská kola 
značky Author, která se losují. Tak má šanci kolo vyhrát každý, bez ohle-
du na výsledek závodu.

Letos odstartoval závod za pěkného počasí úderem třetí hodiny, nadše-
né děti pozdravil Tomáš Slavata i starostka Jitka Synková. Soutěžilo se 
s velkým nadšením v několika kategoriích a šťastní vítězové pak převzali 
ceny z rukou Tomáše Slavaty. Závod měl u dětí velký úspěch, stejně jako 
v minulých letech. Jistě se tedy všichni účastníci již dnes těší na Slavata 
Triatlon tour 2016.

-ras-

Slunečná sobota 16. května patřila letos družstvům dobrovolných hasičů. 
Na travnaté louce před budovou radnice se konal již 23. ročník memoriálu 
Františka Zvoníčka. 
Počasí letos hasičům přálo, a tak všech 38 družstev dobrovolných hasičů 
z různých pražských městských částí a blízkého okolí, mohlo s nadšením 
celé dopoledne měřit své síly. 
Utkalo se 16 družstev v kategorii mladší děti, 7 v kategorii starší děti, 
4 v kategorii žen, 8 v kategorii mužů do 35 let a 3 družstva soutěžila v ka-
tegorii mužů nad 35 let.
Role moderátorky celého závodu se, stejně výborně jako v letech minu-
lých, zhostila starostka Sboru dobrovolných hasičů Řepy Veronika Lange-
rová. Ta se také společně s řepskými týmy radovala z jejich úspěchů. 
Skvělým výsledkem je jistě čtvrté místo mladších dětí, které naši mladí ha-
siči vybojovali opravdu ve velké konkurenci. Z úspěchu měly radost i řep-

ské ženy, které skončily jako druhé, stejně tak muži v kategorii nad 35 let. 
Řepští muži v kategorii do 35 let pak obsadili šestou příčku.
V závěru si všichni účastníci odnášeli nejen dobrý pocit, ale také ceny, kte-
ré jim předala starostka městské části Praha 17 Jitka Synková. -ras-

Slavata Triatlon tour 2015 opět v Řepích

Foto: -ras-

Řepská 17 
na cestách
Řepský zpravodaj se opět vydal 
na cesty, prostřednictvím vás, 
našich milých čtenářů. Tentokrát 
děkujeme za fotografii martině 
Jarešové, která Řepskou sedm-
náctku přibalila do kufru na ces-
tu až na dalekou Srí Lanku.

Hasiči závodili s nadšením

Foto: -ras-

Foto: -ras-
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Čarodějky čarovaly, turnaj 
v bowlingu si vychutnaly 
Organizovat celopražský turnaj v bowlingu v Den pálení čarodějnic 
30. dubna 2015, to chtělo i kousek odvahy. Ale náš čaroděj dobroděj se 
tak rozhodl a my čarodějky z klubu seniorů Řepy jsme začaly brát vážně 
přípravu prvního Pražského bowlingového turnaje klubů SENSEN v Řepích. 
A už se psaly pozvánky na Seniorský turnaj v bowlingu, který spolupořá-
dal SENSEN Praha, Nadace Charty 77 konta Bariéry a klub seniorů Řepy. 
Samozřejmě, hledali se také sponzoři pro podporu této akce. Jako první 
se přihlásila s finančním darem radnice mČ Praha 17, potom Český rozhlas 
a firma A-Dekor Řepy. Pomohlo nám i vedení Centra sociálně zdravotních 
služeb Řepy, kteří nám poskytli bezplatný zdravotnický dozor na turnaji. 
Vstříc nám vyšla i firma manta Bowling Řepy. Všem moc děkujeme, protože 
bez jejich pomoci by se tato akce nekonala. 

Slavnostního zahájení turnaje se ujal předseda klubu seniorů Řepy Josef 
Procházka. Vysvětlil hráčům, že se hodnotí součet všech spadlých kuže-
lek ze dvou her. Zvítězí ta seniorka a senior, kteří srazí nejvíce kuželek ve 
svých dvou odházených hrách za sebou. Na dráhu č. 1 nastoupili závodníci 
z klubu seniorů Barrandov, na dráhu č. 2 závodníci z Barrandova a klubu 
seniorů Řepy (dále kSŘ), na dráhu č. 3 závodníci z AkSENU Praha, na dráhy 
č. 4, 5, 6 závodníci z kSŘ. 
Po více než hodinovém dvoukolovém házení byl vzájemný boj ukončen, na-
stalo zklidnění a následovalo společné focení všech soutěžících. 
Vítězům přišli poblahopřát a ceny od sponzorů odevzdat starostka mČ Pra-
ha 17 - Řepy, mgr. Jitka Synková, místostarosta martin marek, zástupky-
ně CSZS mgr. monika Čermáková a Ing. Jaroslava Šimonová. 

Mária Szitányiová

Sláva, nazdar výletu!
Zmokli jsme jen trochu při srazu, ale pak už bylo pěkně. Vedení úřadu 
mČ Praha 17 nás, důchodce, pozvalo jako každý rok na jarní výlet. Tento-
krát do jihozápadních Čech na vzorně udržovaný zámek kozel, založený 
rodem Černínů r. 1784 na místě bývalého pohanského obětiště kozlů za 
lepší úrodu – odtud tedy název zámku.
Po dobrém obědě jsme si ještě prohlédli starobylý mostek v Dobřívě 
s jedním obloukem z roku 1379, inspirovaný antickými mosty ze Středomo-
ří. Dále jsme navštívili vodní hamr z poloviny 14. století. Toto zpracování 
kovů lisováním a kováním za využití vodní energie k pohonu, s podrob-
ným výkladem a ukázkami, bylo velmi zajímavé. Naši předkové měli těžkou 
a nebezpečnou práci. 

Celý výlet zorganizovali pracovníci Centra sociálně zdravotních služeb 
v čele s jeho ředitelem PhDr. Jindřichem kadlecem. On a jeho spolupracov-
nice mgr. Čermáková, pí Štěpánková a pí Pšenčíková se o nás po celou dobu 
s úsměvem starali. I cesta autobusem rozkvetlou přírodou nás potěšila.
Děkujeme za vše, budeme mít na co vzpomínat.

Jarmila Vávrová,
 Klub aktivního stáří Bílá Hora

Foto: Petr Gruber

Místní knihovna 
Praha-Řepy

kC Průhon, Socháňova 1220/27, Praha 17 

Letní otevírací doba (29. 6. 2015 – 5. 9. 2015)
Pondělí 9 – 19 hod.
Čtvrtek 9 – 19 hod.

Programové 
prohlášení  
Rady MČ Praha 17
Jsem rád, že zveřejněné programové prohlášení Rady mČ Praha Řepy pro 
roky 2014-18 v sobě má tolik pozitivních cílů. Témata jako bezpečnost, 
životní prostředí nebo otevřená správa jsou pro spokojený život v Ře-
pích velmi důležité. Nyní nám tedy nezbývá než doufat, že brzy přijdou 
také konkrétní kroky, které budou naplňovat tento program. Doufejme 
tedy, že se brzy dočkáme zveřejnění jmen členů Poradního sboru a pro-
gramů jednání sboru a zastupitelů Řep tak, aby občané mohli opravdu 
do zlepšování Řep „mluvit“. Jinak by se mohl člověk domnívat, že vy-
tvoření Poradního sboru byl opravdu jen dobře promyšlený předvolební 
tah. Doufejme také, že záměrem podpořit vybudování sběrného dvora 
je obecně vyjádřena podpora třídění bioodpadu, které až doposud stá-
lo zcela mimo pozornost městského úřadu. A v neposlední řadě doufej-
me, že stávající radnice přistoupí daleko výrazněji k prevenci drobných 
přestupků: třeba tak, že se jasně postaví za koncept přísného dodržo-
vání zákazu kouření a konzumace alkoholu v okruhu 100 m od dětských 
hřišť (vyhláška hLmP č. 12/2008) a bude o tomto dostatečně veřejnost 
informovat. V zájmu všech obyvatel a hlavně našich dětí.

Lukáš Pokorný
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Mateřské centrum 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 pro děti s (pra)rodiči se můžete zapojit kdykoliv v průběhu ro-
ku, není třeba se zapisovat, stačí přijít včas, kapacita je omezena na 
cca 10 dětí. 

Také v červnu se můžete těšit na zajímavý odpolední program: 

2. 6. HAND MADE BAZAR pro všechny kreativní maminky (tatínky, tety 
či prarodiče). kdo máte šikovné ručičky a něco pěkného umíte, chys-
tejte už teď své zboží, vy ostatní chystejte své peněženky, bude jistě 
z čeho vybírat!  Přihlásit se k prodeji může každý, registrace jen 80 kč.

4. 6. od 17 hod. kurz POTAHOVÁNÍ DORTů – naučíme vás recept na 
potahovací hmotu a vyzkoušíte si, jak se s ní pracuje. Společně nazdo-
bíme dort a poradíme vám osvědčené tipy a triky, aby vše dopadlo na 
výbornou!

5. 6., 19. 6. od 16 hod. Pravidelné setkávání maminek s dětmi v rámci 
česko – ukrajinsko – ruského klubu ZOZULKY. Vítáni jsou všichni, kdo 
mají zájem dozvědět se více o zvycích národnostních menšin žijících 
u nás, naučit se třeba nová slovíčka či ochutnat něco dobrého. 

11. 6. INDICKÁ MASÁŽ HLAVY je starověká ajurvédská technika, která 
harmonizuje tělo i duši. Okysličuje mozek, zlepšuje koncentraci, pomá-
há proti depresím a úzkostným stavům. Nabízíme několik volných míst 
– 30 minut na osobu v podvečerních hodinách.

13. 6. od 14 hod. CHARITATIVNÍ JARMARK. myšlenkou charitativního 
Jarmarku je představit a přiblížit v uvolněné atmosféře sobotního od-
poledne spoluobčanům Řep a blízkého okolí místní společenství fun-
gující v oblasti sociálních služeb. Ať už jsou to aktivity zaměřené na 
děti, mládež, dospělé či seniory. Pro rodiče napečeme domácí slané/
sladké dobroty a pro mrňousky zajistíme doprovodný program. Vzhle-
dem k plánované rekonstrukci se letošní konání uskuteční na zahradě 
u kláštera Boromejek. Všichni jste srdečně zváni! 

Pravidelný školičkový program ukončíme v pátek 19. 6. 
Na tento den je také na odpoledne připravena stopovací hra pro malé 
i velké směr lesopark, kde si společně na závěr opečeme buřty. Sledujte 
www a fb stránky.

Od 22. 6. do 3. 7. proběhne každé dopoledne od 9 do 12 hod. školič-
ka bez rodičů pro děti od 2 let, nutno přihlásit. Provoz mC Řepík bude 
ukončen 3. 7. 2015. 

Více o programu, přihlášení na akce atd. na http://mc-repik.webnode.cz/. 
Jsme také na facebooku/Mateřské centrum Řepík.

Za všechny maminky-lektorky přejeme dětem i rodičům krásné prázdni-
ny bez nehod a v září se na vás opět těšíme!

Míša Záleská,
lektorka MC

Dne 28. dubna 2015 radnice mČ Praha 17 opět přivítala nové občánky. 
Tentokrát našim nejmenším přišly zpříjemnit sváteční chvíle děti 
z mŠ Bendova pod vedením paní učitelky miroslavy martincové. 

Dětem i jejich rodinám bude tento den připomínat nejen hezký 
zážitek z poslechu představení, ale i pamětní list a zlatý přívěsek 
ve tvaru čtyřlístku, který osobně všem maminkám, spolu s přáním 
pevného zdraví a šťastně prožitých dalších let, předala starostka 
Jitka Synková.

Tento měsíc se nejmladšími občánky naší městské části stali:
Josefína Jírů, Adam Jirků, hana a Julie Šáchová, michal Nový, 
Josef Turna, Jozefína Nechvátalová, Rozálie Vomáčková, 
Ondřej Chalupa, Vojtěch Doležal, kateřina Šafaříková,  
Sára Srpová a Sofie Dolistová.
Všem miminkům a jejich rodinám přejeme ještě jednou vše nejlepší 
do dalších let v naší městské části!

-mish-

Přivítali jsme nové řepánky

Foto: -mish-

Foto: -mish-
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ZŠ genpor. Fr. Peřiny

ZŠ Jana Wericha

Historie na ZŠ J. Wericha
…třetí třída hodní žáci, čtvrtá samí ulejváci?

S tímto rčením musíme zásadně nesouhlasit. Důkazem je projekt 4. A, 
která zpracovala téma historie, a bylo vidět, že je to náramně bavilo 
a také o tom již něco vědí. historie je složitá i pro větší žáky a 4. A se 
s tímto tématem výborně popasovala. Vznikly nádherné práce o gotice 
a renesanci, plné kreseb historických staveb, oblečení, předmětů, ale 
i zápisky z té doby, které nás vrhly do naší minulosti. Žáci už vědí, v ja-
kých šatech se chodilo, jaké znaky mají stavební slohy, které zbraně se 
používaly a které osobnosti tvořili naše dějiny. Zkusili si erby jako kolá-
že a geometrii zúročili v malbě vitrážových oken.
Společně po 3 – 4 dětech ve skupince si rozdělili práci, protože někdo 
hezky kreslí a jiný píše a pak již jen tvořili a tvořili… A pak ozdobili pra-
cemi chodbu. 

třídní učitelka D. Rážová

Žáci vzdali hold  
válečným hrdinům
Oslavy osvobození od fašismu proběhly i na naší základní škole. O tom, 
jak těžký byl život za okupace, a o osvobození od fašismu jsme si vyprá-
věli s paní učitelkou Švarcovou a chtěli jsme všem, kteří se na našem 
osvobození podíleli, poděkovat. A tak žáci IV. A, IV. C, IV. D a V. A uctili 
minutou ticha nejen Františka Peřinu, ale také, jak řekla paní učitelka 
Casková: „Všechny, kteří padli za to, abyste  byli svobodní, abyste měli 
kamarády, abyste si mohli hrát.“ k památníku genpor. Františka Peřiny 
také položili zástupci tříd kytice šeříků. To proto, že v roce 1945 právě 
v květnu šeříky kvetly a lidé kyticemi šeříků vítali své osvoboditele. Je 
to zvláštní, ale po sedmdesáti letech opět kvetou šeříky v této době. 
Všichni jsme tak oslavili den bez učebnic programem, který se vztahoval 
k májovým oslavám. Tento hezký program pro nás připravili žáci z V. A.

Roman Karol, IV. C.

Májové dny
Ráno 7. května jsme se sešli ve třídě a paní učitelka Dusilová nám vy-
právěla, co pro nás všechny znamená 8. květen – Den osvobození od 
fašismu, konec 2. světové války. Zajímavé vyprávění skončilo a celá třída 
s kyticí šeříku svázanou stužkou v národních barvách šla k památníku 
pana generála Peřiny. Zde jsme se setkali i se třídami IV. C, IV. D a V. A  
s paními učitelkami našich tříd a paní ředitelkou. Všichni jsme uctili pa-
mátku všech našich osvoboditelů minutou ticha a pak zástupci tříd po-
ložili k památníku kytice šeříků. Potom následoval hezký program, který 
se nám všem moc líbil a za který děkujeme žákům V. A a  paní učitelce 
Caskové, kteří ho pro nás připravili.

Veronika Vochocová   
a  Katka Vokáčová, IV. A

Tanec sklidil potlesk
Ve čtvrtek 23. 4. 2015, se žáci ZŠ genpor. Františka Peřiny zúčastnili, 
s tanečním kroužkem při školní družině v objektu Laudova, již 3. ročníku 
festivalu „když Palata tančí“. Žáci vystoupili s tancem v rytmu moderní-
ho country stylu, které se jmenuje „mišmaš“. Všem se tanec líbil a sklidil 
velký potlesk. Už se těšíme na další ročník. 

Dvořáková Šárka

Projektový den  
– Den  bez učebnic
Dne 7. května jsme položili na důkaz díků panu generálu Peřinovi  k jeho  
památníku kytici šeříku. Pan generál Peřina byl legendárním pilotem 
2. světové války, přezdívaný „Generál nebe“. Proslavil se v bojích proti 
nacistickým letounům ve Francii a ve Velké Británii. Byl to velmi stateč-
ný člověk a my jsme tak chtěli poděkovat a uctít jeho památku.

Kateřina Kalabisová, IV. D

Foto: Archiv školy



PRO DĚTI A RODIČE

21

Foto: Archiv školy

V naší městské části již pošesté. A stejně jako v letech minulých, i letos 
se naše Země radovala z těchto oslav a zařídila krásné počasí. 
Počátky této akce sahají až k roku 1970 do USA. V roce 1990 se k ní při-
pojilo již 141 zemí po celém světě a v současné době tento den slaví více 
než miliarda lidí ze 175 států. hezké je to, že tyto oslavy nerozděluje nic 
– ani víra, původ či národnost. Společným jmenovatelem je naše plane-
ta, životní prostředí a starost o něj.
V Řepích, jak je již zvykem, se akce konala v ZŠ Jana Wericha a zúčastnily 
se jí všechny základní a mateřské školy naší městské části. Přítomné při-
vítala ředitelka školy, Zuzana martinovská s místostarostou martinem 
markem. Ústředním tématem letošního ročníku byla půda a světlo. Na 
děti čekaly malé dotazníky k vyplnění a s nimi spojené úkoly v soutěž-
ních zastávkách umístěných po celé zahradě školy. 

A že bylo na co se dívat a co vyzkoušet! Pouze namátkou bych uved-
la krásná dřevěná puzzle a skládačky, poznávání obilných klasů nebo 
různých druhů semen a způsoby jejich rozšiřování nebo přednášky 
s úkoly týkajících se světla. V zadní části zahrady se u vodnického 
stánku nedaly přehlédnout obří „mýdlové“ bubliny a nesmírný zájem 
vyvolala i hra, při které měly děti možnost si vyzkoušet projít vytýče-
nou trasu poslepu. Zrovna tento úkol, podle ohlasů, se dětem velmi 
líbil a zaujal je.
Den Země je svátkem, který má smysl. Je nesmírně důležité, aby si děti 
uvědomily, jak křehké je naše životní prostředí a jak je důležité se o něj 
starat. A že se toto poslání daří, bylo vidět i na výzdobě okolo školy, kde 
visela řada krásných tematických obrázků.

-mish-

McDonald´s Cup
Dne 27. 4. 2015 se žáci 3., 4. a 5. ročníku ZŠ Jana Wericha zúčastnili 
fotbalového turnaje mcDonald’s Cup. hrálo se na hřišti Sk Aritma Praha. 
Za krásného slunného dne se mladé fotbalové naděje ze ZŠ Jana Wericha 
postupně utkaly se ZŠ Nebušice s výsledkem 1:1, se ZŠ Na Dlouhém lánu, 
kde podlehly těsně 1:0, dále se ZŠ genpor. Fr. Peřiny kde po vyrovnaném 
boji prohrály těsně 3:2 a nakonec jednoznačně porazily Prague Interna-
tional School poměrem 5:0. 
Samozřejmě, že je co zlepšovat, ale příjemně překvapily bojovným výko-
nem a za Prahu 17 vybojovaly celkově 2. místo. 
ZŠ Jana Wericha reprezentovali: matěj Jiras 5. B, Pavel Chlupáč 5. B, 
Filip hudec 5. C, Tomáš martan 5. C, miloš hanousek 5. C, michal Vondrák 
4. B, maxim Inchin 4. A, Adam hlavín 3. B, Štěpán Sedláček 3. B a Dan 
matušík 3. B.

Mgr. Michal Slačík

Slavili jsme Den Země
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Český pohár XCO v Řepích 
vyhrál Ondřej Cink
Dvoudenní program (16. a 17. 5.) Českého poháru horských kol v Praze 
Řepích vyvrcholil XCO kláním za účasti mnoha zahraničních závodníků.
Ve skvělém světle se představil druhý závod Českého poháru XCO 
v Praze Řepích, a to jak po stránce organizační, tak i po stránce pově-
trnostní. Avizovaná účast mnoha zahraničních hvězd nakonec nebyla 
tak zářivá, ale i přes to se během dvou dní v Praze představilo na 800 
závodníků ze 13 zemí. k velmi slušné atmosféře dopomohly i davy fa-
noušků, které daly přednost horským kolům před hokejovým kláním 
domácích hokejistů o bronzovou medaili na mS.
Zlatý hřeb nedělního odpoledne přišel na řadu v 15:30 hodin, ve 
startovním poli elitní kategorie mužů bylo 78 jmen z 10 států. Poprvé 
se v letošním roce na domácí trati představila olympijská trojice kul-
havý – Škarnitzl – Cink. A byl to právě Jaroslav kulhavý (Specialized 
Racing) a Ondřej Cink (multivan merida), kteří se postarali o největší 
show o deseti dějstvích.
V první desítce se umístili ještě dva čeští bikeři: 7. Jan Škarnitzl 
(Sram mitas Trek) a 8. Jan Vastl (Bianchi i.Idro Drain), který tak jed-
noznačně ovládl kategorii U23.
Elitní ženskou kategorii ovládly zahraniční závodnice. Dvě Austra-
lanky a Rakušanka. Třiadvacetiletá Rebecca henderson (Trek Fac-
tory) vedla od startu do cíle, až byla sama překvapená, jak hladce 
dokázala zvítězit.

Další Australanka Peta mullens, mimochodem úřadující australská mist-
ryně na silnici a na horských kolech, nakonec tempo s Rebeccou neudr-
žela a druhé místo přepustila zkušené Elisabeth Osl (AUT, Ghost Factory).
Dlouho ale o medaili bojovala i karla Štěpánová, bohužel vinou pádů 
z boje vypadla. Dorazila do cíle jako čtvrtá. 
Závod juniorek se stejně jako v Teplicích stal jasnou záležitostí Jany 
Czeczinkarové (Sram mitas Trek), která vyhrála s náskokem více než 
dvou minut před Adélou Šafářovou (Nutrend Specialized racing).
I mezi juniory triumfoval stejný závodník jako před třemi týdny v Tep-
licích. matěj Průdek (Nutrend Specialized ) tak potvrdil své domi-
nantní postavení na domácích okruzích. Zvítězil o 3:04 minuty před 
Jakubem kadlecem z celku Česká spořitelna Specialized Junior.
Další závod Českého poháru se jede za měsíc v Peci pod Sněžkou. 

(redakčně zkráceno)

Foto: -mish- 

HB Basket 
informuje
Basketbalová sezóna skončila a pro náš klub velkým úspěchem. Naší priori-
tou je příprava nejmenších dětí, minižákovské a žákovské kategorie. A zde 
můžeme právě uplynulou sezónu hodnotit jako doposud nejúspěšnější 
v krátké historii klubu.
Všechny minižákovské kategorie vyhrály Pražský přebor. Všechny se pro-
bojovaly na mistrovství ČR. A zde jsme ve všech kategoriích získaly stříbrné 
medaile. k tomuto obrovskému úspěchu se přidaly ještě naše starší žáky-
ně, které jako 7. tým dlouhodobé soutěže dokázal v závěrečném turnaji 
o mistra ČR vybojovat také stříbro. 
V přípravě děvčat pokračujeme i nadále v našich přípravkách, které otevře-
me na školách i v příštím roce. Těšíme se na další nové zájemce a doufáme, 
že i v dalších sezónách budeme úspěšní.

Hanka Brejlová, HB Basket 

Foto: Archiv HB Basket

Starostka Jitka Synková spolu s Jaroslavou Krakovičovou při předávání 
cen vítězům jedné z kategorií.

     Velké nohejbalové klání
V sobotu 23. května se na hřišti u řepské Sokolovny opět po roce bojo-
valo o Pohár starostky mČ Praha 17. Organizátorem těchto nohejbalových 
klání je Jan kechner a záštitu přebírá vždy mČ Praha 17. Letos se konal již 
12. ročník neregistrovaných hráčů. Počasí nám naštěstí přálo, takže kromě 
větru, který hráče občas pozlobil, bylo velmi hezky. A jak celé klání dopad-
lo? Ve velkém finále se utkalo družstvo Volejbal (Řepy) s Jinonicemi a byl 
to skvělý zápas! Družstvo Jinonice zvítězilo, řepský tým Volejbal skončil na 
druhém místě.  Finalistům přišla fandit i starostka Jitka Synková, z jejíchž 
rukou vítězové také převzali svá ocenění. 

-mish-

Foto: -mish- 
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Dětská atletická liga 2015
Sportovní areál při ZŠ Jana Wericha ve Španielově ulici

Vždy od 15 hodin prezentace, v 16 hodin zahájení.

 3. 6. 2015 – Překážkové odpoledne

 9. 9. 2015 – Běžecké odpoledne (sprint, vytrvalost)

23. 9. 2015 –  Finále Atletické ligy – Vícebojařské odpoledne  
(sprint, hod, skok do dálky)

Kategorie pro rok 2015:

2000 – 2001: Starší žáci/ žákyně

2002 – 2003: Mladší žáci/ žákyně

2004 – 2005: Přípravka

2006 – 2007: Minipřípravka

2008 – 2009: Atletická školka

2010 – mladší: Atletická miniškolka

Druhý ročník turnaje mladší přípravky ročník 2006 a ml. se konal v pá-
tek 8. května. Turnaj byl plánován na 8 týmů včetně našich 2 týmů tak, 
aby se daly hrát 2 skupiny po 4, atd. Jenže na poslední chvíli se omlu-
vili 1999 Praha. Takže jsme museli improvizovat. David Strupek (ředitel 
turnaje) nakonec připravil rozpis zápasů "každý s každým". Aby nedo-
šlo k přenicím hned na začátku turnaje, naplánovali jsme nástup všech 
týmů na 8.15 hodin, kde jsme se všichni přivítali a poté si jednotliví 
kapitáni vylosovali písmeno svého týmu a tím byla dána skladba jed-
notlivých zápasů. Na obou hřištích pískali delegovaní rozhodčí Natálie 
kočovská a Lukáš Blažek. Oběma hned v začátku poděkuji, protože celý 
turnaj zvládli bez větší kritiky a šetrně vedli jednotlivé zápasy. Ještě 
jednou díky. Abych nezapomněl, tak dorazily týmy: Fk Admira Praha, 
Sk Aritma Praha, Fk Dukla Praha, Sk Union Vršovice, Sokol kolovraty 
a naše dva týmy „1“ a „A“. Takže slušné obsazení a daly se čekat pěkné 
zápasy, které opravdu přišly.

Naše týmy nastoupily v následujícím složení:
Tým „1“ –  mathias k., Adam N., Filip V., Adam S., Jiří Ř., 

Tomáš S., Vendulka R.
Tým „A“ –  Jiří T., Jan P., Denis k., Štěpán Ř., Jan m.,  

Dominik Š., David h.

konečná skladba týmů od 1. do 7. místa je: Fk Admira, Union Vršovice, 
Řepští tygři „1“, Fk Dukla, Sokol kolovraty, Řepští tygři „A“, Sk Arit-
ma. Všechny týmy dostaly pohár a mnoho sladkostí. Naše oba týmy se 

po skončení turnaje 
opět spojily v jeden 
a spolu začaly osla-
vovat pitím šam-
páňa z pohárů :-) 
Takže bylo jedno, 
kdo skončil na kte-
rém místě. Společně 
jsme samozřejmě 
museli poděkovat 
našim věrným fa-
nouškům, kteří byli 

opět neúnavní. Děkujeme moc. Doufám, že se všem turnaj líbil a že si 
ho užili.
Druhou velkou akcí, která se konala dne 13. května od 17 hodin na na-
šem travnatém hřišti je sportovní „workshop“ pod názvem „ŘEPy SE 
hÝBAJí“. Jednalo se o sportovní setkání, kde si veřejnost – děti všech 
věkových kategorií a jejich rodiče zahráli, zasportovali, zasoutěžili, na 
jednotlivých stanovištích. A jelikož jsme fotbalový klub, tak asi polovi-
na těchto stanovišť, byla zaměřena na fotbalové dovednosti. Druhá pak 
na všestrannost, tzn., že se skákalo, běhalo, dovádělo, házelo na cíl, 
zkoušela se ohebnost těla, bystrost, síla a rychlost. 
Po zdolání všech stanovišť na všechny čekala sladká odměna.  Všem 
rodičům a dětem, kteří pomohli se zajištěním této akce, děkujeme za 
pomoc. 

TJ Sokol Řepy 
fotbal informuje

TJ Sokol Řepy-FOTBAL

Nakonec bychom opět rádi touto cestou oslovili další hráče, 
kteří by měli zájem rozšířit řady některého z týmů. Pro bližší 
informace kontaktujte jednotlivé trenéry:
Mini-přípravka (ročník 2009–2010), Josef Weiss tel.: 604 594 604
Mladší přípravka (ročník 2007–2008),  

Zuzana Rottová tel.: 776 650 355
Starší přípravka (ročník 2005–2006),  

Jiří kočovský tel.: 605 973 685
Mladší žáci (ročník 2003–2004),  

David machurka tel.: 603 811 646
Starší žáci (ročník 2001–2002), Jan Chládek tel.: 723 243 890
Muži „B“, Petr Žmolil tel.: 604 156 967

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

Nadšený fotbalový tým.



Reaguji na mnohé dotazy vás čtenářů ohled-
ně řepského potoka, kdy s povděkem tuto akci 
velmi kladně hodnotíte. Samozřejmě i já, coby 
rodák, mám velkou radost, když se podaří něco 
zdevastovaného a necitlivě zničeného z minu-
lých let obnovit. 

Ale k samotnému potoku – či spíše dnes potůč-
ku. Tento byl součástí sestavy místních rybníků, 
kdy po opuštění naší řepské hranice vtékal přes 
nádrž Jiviny do Litoveckého potoka, procháze-
jícího Ruzyní a Libockým rybníkem do nádrže 
Džbán. Dále pak Šárkou kolem „Dívčího skoku“ 

a „Čertova mlýnu“, kde již přechází v Šárecký 
potok přes Jenerálku a Šáreckým údolím do Pod-
baby, kde ústí do Vltavy. 

Vraťme se však na úplný začátek, kdy ještě kolem 
roku 1960 měl tři hlavní zdroje přítoků. Jedna 
jeho část pramenila, tak jak je dnes obnoveno, 
z vodní nádrže hliník a druhá část z rybníku 
Průhon. Tyto oba potůčky se slévaly a napájely 
dnes neexistující rybník kubišťák – ten býval 
v místech, kde dnes stojí prodejna Penny market 
v ulici Žalanského.

Původní první potok ze zmiňovaného rybní-
ku hliník však vedl kolem dnes již neexistující 
cesty pod železniční tratí na roh dnešní ulice 
Žalanského – Engelmüllerova, kde kolem So-
kolovny a dále kolem první řepské školy (za-
hradnictví U Fraimanů) vtékal do zmiňovaného 
„kubišťáku“.

Druhá část, která měla vyústění z rybníku 
Průhon, protékala přibližně stejným místem, 
které dnes bylo obnoveno. Došlo jen k malé od-
chylce. Ta spočívá ve zkrácení prvního potoka, 
který již nevede ulicí Žalanského, ale byl nave-
den kratší přímou cestou do koridoru původního 
Průhonského. Věřím, že se ještě v budoucnosti 
podaří obnovit prameny, které zásobovaly Prů-
hon a o kterých víme, že v současnosti jsou ne-
smyslně svedeny do kanalizace. Pokud by i toto 
se podařilo napravit, průtok vody našeho potoka 
v této části by se zdvojnásobil. 

Pokračujme však v cestě této vodoteče dále. Po 
sloučení těchto dvou potoků do rybníku kubiš-
ťák, pokračovala tato pod silnicí do dalšího ryb-
níku zvaného „klášterní“, nebo také „Statkový“, 
dnes již jeho zrušením vymazaného z mapy naší 
obce. Dále pak do dalšího rybníku „Prasečák“ 
– a to je bohužel již jen jediný, který nám po 
mohutném stavebním rozmachu v osmdesátých 
letech minulého století zbyl. 

Další cesta byla směrem k oblasti dnešní zahrád-
kářské kolonie pod kostelem sv. martina, která 
se nazývala „U studánky“. Zde byl potok napá-
jen dalším a tedy tím třetím přítokem z malého, 
ale velmi pramenitého rybníčku od zahradnic-
tví U Svobodů (dnes nová hasičárna). Ten vedl 
ke zmiňovanému soutoku kolem dnešních ulic 
ke kaménce a k mostku přes Bubníkovu louku. 
Název „Bubníkovu“ zmiňuji úmyslně, neboť do-
dnes starousedlíci a pamětníci tuto oblast jinak 
nenazývají. Po té náš řepský a průtokem poměr-
ně velmi silný potok opouštěl hranici Řep pod 
ulicí karlovarská.

Jaroslav Hájek,
zástupce starostky

Obnova řepského potoka a jeho stručná historie
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Rybník „Kubišťák“, kolem roku 1930, v pozadí na jeho břehu první řepská škola (později zahradnictví 
U Fraimanů), vlevo vyčnívá současná škola Žalanského. Uprostřed hráze je ještě viditelné vyústění 
přítoku z ulice Žalanského.

Krásně kamenem dlážděný potok kolem první řepské školy (později zahradnictví U Fraimanů), 
dnes ul. Žalanského, v pozadí rybník Kubišťák, dnes parkoviště Penny Market.



Rybník „Kubišťák“ kolem roku 1930, kdy byl 
částečně vypouštěn. Vlevo vyústění zmiňovaného 
potoka z ulice Žalanského a uprostřed stavidlo 
na výpusti, kdy vodní sestava pokračovala do 
klášterního rybníku.

PRO ŘEPSKÉ PATRIOTy
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Opuková
Opuková ulice se nachází v horních starých Řepích. Začíná poblíž zdi 
mírnící hluk z automobilového provozu Slánské ulice a pokračuje k vý-
chodu. Po levé straně ji lemují rodinné domky, vpravo zahrádkářská ko-
lonie, posléze poněkud nevzhledná řada garáží. Za klubovnou Junáka 
a kulturáčku ústí do ulice Na Bělohorské pláni.
Název je odvozen od žluté až žlutohnědé písčité horniny s množstvím 
organických zbytků, které nám tu na památku zanechalo druhohorní 
moře. Opuka se nachází téměř pod celým územím horních starých Řep. 
V minulosti se zde těžila a byla důležitým stavebním materiálem své do-
by. I proto je z ní postaven románský kostel sv. martina.
Ulice vznikla před rokem 1945 a její původní název byl „Na Pískách“. 
Po připojení Řep k Praze byla mezi lety 1968 – 1973 přejmenována pro 
duplicitu na dnešní název. 

Jan Bösser

OPUKOVÁ
ŘEPY – PRAHA 6

Foto: Jan Bösser

Původní ulice Ke Studánce, dnes K Mostku, ale 
lidově také v minulosti nazývaná „Zlodějská“, 
kde v dolní části protékal potok z rybníčku 
U Svobodů.

Klášterní, nebo také zvaný Statkový rybník. 
V pozadí Boromejský klášter (dnes Domov 
sv. Karla Boromejského). Tento rybník byl 
i součástí jeho zahrady, kdy vodu na zalévání 
z něho čerpal legendární loupežník Václav 
Babinský, který na sklonku svého života 
zde působil jako zahradník.



ZÁPIS DO KURZŮ 
školní rok 2015-2016 

HUDBA, TANEC, DIVADLO
Sólový zpěv, sborový zpěv - pro děti od 6 let  

(lektorka Mgr. MgA. Eva Kovaříková) 

Sólový zpěv (klasika i populár) 

 - pro děti od 6 let i pro dospělé 

Zpěv - hlas dokořán (práce s hlasem a dechem)  

- pro dospělé od 16 let

Klavír, keyboard, flétna, klarinet, saxofon,  

housle, kytara, bicí - pro děti od 6 let  

(podle nástroje) i pro dospělé      

Hudební přípravka - pro děti 5 až 8 let 

PIŠKOTKY - tanec a balet pro děti od 5 let         

Akrobatický rock´n´roll - přípravka pro děti 6 až 12 let 

SEDMIKRÁSKY - mažoretky pro dívky od 5 let         

STONOŽKA - dramatický kroužek pro děti od 6 let         

KERAMIKA, VÝTVARKA
Keramika - pro děti od 6 let a pro dospělé  

TVOŘÍLCI - tvoření pro děti 3 až 5 let  

Výtvarná výchova - pro děti od 6 let  

ZÁPIS do všech kurzů se bude konat v KC Průhon, 
Socháňova 1220/27, Praha 6 - Řepy.
Pro ty, kteří už chodí letos:  
pondělí 15. 6. až pátek 19. 6. vždy 14.00 - 19.00 
Pro nové zájemce:  
pondělí 22. 6. až pátek 26. 6. vždy 14.00 - 19.00 
Výuka ve školním roce 2015 – 2016 bude zahájena  
v pondělí 7. 9. 2015 podle rozvrhu. 

CVIČENÍ, JÓGA 
Cvičení pro děti - 4 až 7 let 

Aerobik a gymnastika pro dívky - 7 až 11 let 

Sportovky - pro kluky i holky 6 až 9 let 

Cvičení po ženy (fit camp, bosu core nebo dynamic, 

kalanetika, pilates, zumba)  

Jóga - Integrální jóga, Jóga v denním životě, power jóga - 

pro dospělé 

Jóga proti bolestem zad a kloubů - pro dospělé 

PRO NEJMENŠÍ 
Cvičení pro rodiče s dětmi okolo 2 let 

ŠIKULKY - výtvarná výchova pro rodiče s dětmi okolo 2 let 

BROUČEK - kombinovaný dopolední program pro děti od 2 let 

JAZYKY
Angličtina, němčina, francouzština - pro dospělé 

Čeština pro cizince - pro děti školního věku a pro dospělé 

TURISTIKA  
ŤAPKA - turistický oddíl pro děti od 6 let

Kulturní centrum Průhon, Socháňova 1220/27, 163 00  Praha - Řepy, 
tel. kurzy: 601 324 846, e-mail: kurzy@pruhon.cz, www.pruhon.cz

zapis_kurzy_pruhon_2015-2016.indd   1 25.05.15   9:51
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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

•  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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•  NABÍZÍME OPRAVY A REKONSTRUKCE BYTů, byt.jader 
a domů, výstavbu a rekonstrukce rod. domů. Vše „na 
klíč“, tzn. vč. navazujících profesí. Zvláštní zaměření 
na instalatérské a topenářské práce. 3D návrhy 
a vypracování dokumentace. Záruka kvalitní práce. 
www.ikuzma.cz Tel.: 604 845 482

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

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

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

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

•  ENGLISH CONVERSATION LESSONS, Business English 
with a native speaker from England, TEFL certified.  
 Tel.: 731 523 540

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

•  ANGLIČTINA PRO DOSPĚLÉ, DĚTI, MATURANTY, příprava 
na PET, kET, FCE, Skype English. www.english1to1.cz,  
 Tel.: 737 337 445

•  QUICK HELP – RYCHLÁ POMOC PŘI STUDIU ANGLIČTINY 
nebo s domácím úkolem. www.english1to1.cz

•  CALL-ENG – NĚKOLIKAMINUTOVÉ LEKCE PO TELEFONU 
s rodilým mluvčím. Nedáme vám šanci se neučit!  
 www.english1to1.cz

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

•  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

•  STUDIO ELITE, PROGRAM FORMOVÁNÍ POSTAVY, 
redukce celulitidy, SPm vacupress, wrap zábal, manuální 
lymfodrenáž, mezoterapie. www.elitestudio.cz, 
Zrzavého 1084/14. Tel.: 775 567 422

•  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

•  ODBORNÁ POMOC PŘI BOLESTECH PÁTEŘE  
– fyzioterapie, masáže. www.rehapo-masaze.webnode.cz 
 Tel.: 605 429 476

•  ŽEHLENÍSDOPRAVOU01.CZ Trička, mandl: 24 kč/kg. 
 Tel.: 721 443 980

•  B&P PŘIJME PRACOVNÍKA DO VÝKUPNY PALET – 
provozovna Ruzyň. Zkušenost s VZV, spolehlivost, 
bezúhonnost. I pro flex. důchodce.  
 Tel.: Z. Pospíšil 602 614 135

•  NABÍZÍM DOUČOVÁNÍ MATEMATIKY učiva gymnázia 
a ZŠ. Absolvovala jsem mFF Uk, učila desítky let 
na gymnáziu, nyní jsem v důchodu. Výuka Laudova ul., 
200 kč/60 min.  Tel.: 605 208 778

ByTy
•  PRODÁM 3+1 V OS – ŘEPY.  Tel.: 723 714 008

•  KOUPÍM MALÝ BYT S BALKONEM – ŘEPY. 
 Tel.: 723 714 008

OSTATNÍ
•  PRONAJMU GARÁŽ V GARÁŽÍCH U PRůHONU – 

dlouhodobě cena 2000 kč/měs. Tel.: 603 229 014

•  PRONAJMU DLOUHODOBĚ ŘADOVOU GARÁŽ 
V HORNÍCH STARÝCH ŘEPÍCH, poblíž ul. Opuková 
a bikrosu.  Tel.: 733 595 571
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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

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)SVJÚČETNICT VÍ
Účetnictví i SVJ

včetně daní, mzdy
u SVJ včetně SIPO
602 315 205i
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OPRAVY PRAČEK – LANSDORF
Praha-Řepy, Krolmusova 348/25

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

Příjem zakázek nepřetržitě!

HODINOVÝ MANŽEL
údržbářské, truhlářské, montážní práce

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

POCTIVOST, PRECIZNOST, DOCHVILNOST
www.ceskyremeslnik.eu

Tel. 775 343 393

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 2015 

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

SLEVA 
30%
z montáže

Po předložení tohoto kuponu

inz HAR 60x33 Repy.indd   1 24.02.15   17:57

ŽALUZIE
SÍTĚ PROTI HMYZU

Dlouholetá praxe – 23 let na trhu!

Kvalitní a odborná montáž přímo od výrobce!
Záruka 36 měsíců!

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

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

Hledáme pracovníky – invalidního důchodce na pozice:

 Řidič
 Dělník - (lehké manuální práce, úklid, asistenční služby, drobné opravy, péče o zahradu, úklid domácností atd.)

Požadavky: u řidiče průkaz skupiny B, vstupní lékařskou prohlídku a ochotu vykonat zkoušku z místopisu 
(Praha) u ostatních absolvovat vstupní lékařskou prohlídku, schopnost a ochotu fyzicky pracovat.

Pracovní doba:  exibilní až 6 hodin denně, možnost pracovat i méně než 5 dnů v týdnu.

Mzdové podmínky: podle § 4 NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 567/2006 Sb. 
 v rozpětí 49-55 Kč/hod., u řidičů až 60-70 Kč/hod.

Kontakt: Ing. Martin Doubek, jednatel společnosti. Mobil: 603 279 498
Nástup do práce: 01. 01. 2015

Firma POHODA Transport s.r.o., 
se sídlem v Družstevní 951, Hostivice.

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

Rekonstrukce, 
bytová jádra, 

koupelny, byty 

ZŮSTÁVAJÍ VAŠE DĚTI PŘES LÉTO V PRAZE?
Co?  intenzivní výuka formou her a konverzace
Kdy?  červenec – srpen
Jak často?  týdenní kurz / po–pá / 5 hodin denně
Kdo?  česká lektorka + anglický rodilý mluvčí
Kde?  učebna Praha 6-Řepy

www.english1to1.cz

               PRÁZDNINOVÁ 
       ŠKOLA ANGLIČTINY PRO DĚTI
               KDE SE JENOM

MLUVÍ, MLUVÍ, MLUVÍ!

ÚPRAVY A OPRAVY ODĚVŮ
Šití a pletení na zakázku

Čistírna oděvů a kůže
 Prodej dámské módy

www.PLETENA-MODA.cz

Pasáž Makovského 1143, Praha 17-Řepy 
PO – ČT 10.00 – 18.00
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Školka Želvička
Španielova 52a, 

163 00 Praha - Řepy 
Tel.: 604 433 057

www.skolkazelvicka.cz

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

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

První hodina zdarma :)

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

Carneeval
Taste of the 

Wilde
First Mate

Arden Grange
Barking Heads

Essential
Winner Plus
Magnusson

Slevy na vybraná krmiva až 10%  
již od 2. nákupu bal. 6 kg a více.

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

Obchod specializovaný na krmiva:

Uzávěrka inzerce letního čísla je 8. 6. 2015.

Eshop
Přírodní lékárna 
a esoterický 
obchůdek

www.natural-remedy.cz

e-shop prodejna sklad

WWW.PENTA.CZ

Odšťavňovač PERFECT JUICER 
Otáčky: 80 rpm,  Výkon: až 500 W

4 999,-

PLYNOVÝ GRIL TEXAS BBQ
3 hořáky + Zdarma redukční ventil

4 999,-

TELESKOPICKÝ ŽEBŘÍK
GA-TZ16-5M,  Výška štaflí 2,5 m

 4 499,-

Venkovní květináče
Stone Slim

 od 601,-6008108  6390304 6390453

sleva platí
do konce června 2015

Kupón vystřihněte 
a předložte při odběru 

zboží na pobočce
Praha Řepy

Sleva bude odečtena ze zobrazených cen.

K
ód

: 0
5-

Ř
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y

KUPÓN

Na sortiment
značky G21
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EKO-Kopecký, s. r. o. • Na Chobotě 1344/4, Praha 17-Řepy
Telefon: 777 151 141, 242 449 082 

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

Kompletní účetní služby 
Správa nemovitostí

Ukazujeme Bo�í lásku praktickým zpùsobem

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

Na Moklinì 672/32
163 00  Praha 17  Øepy

English club
Klub maminek

EXIT club

Peèo  vaøo
Otevøené bohoslu�by
Cesty do hlubin Bible

Jsme otevøenou církví v Øepích. Vìøíme, �e církev
by  mìla  být  pøínosem  svému  okolí,  a  proto
poøádáme pravidelné aktivity pro ka�dého.

Tvrdonická 480/2
155 21 Praha 5

 727 976 250
www.rkevropa.cz/zlicin

PRODÁVÁTE? KUPUJETE? PRONAJÍMÁTE?
Specialisté na obchod s nemovitostmi právě otevřeli 
novou pobočku v této lokalitě!

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.

PŘEPRAVA SENIORŮ A NEMOCNÝCH

• K lékaři
• Do nemocnice
• Do lázní
• Na rehabilitace
• K příbuzným
• Přeprava zdravotně postižených, vozíčkářů
• Možná asistence
• Možnost přepravy ležícího pacienta (Objednávky přijímáme od února 2015)

www.pohodatransport.cz
www.pohodatransport.eu

e-mail: info@pohodatransport.cz

Informace o cenách vám rádi zodpovíme na telefonu nebo je najdete na webových stránkách
PRACOVNÍ DOBA:    Pondělí – Pátek:    7:00 – 17:00 hodin

774 888 085

Dopravíme vás

Líčení a oblékání
Poradna v líčení, oblékání

a osobním stylu
tel. 777 252 205   www.vizazastyling.cz

Skříně Veverka

Lukáš Veverka
Ovčí hájek 76
158 00 Praha 5
skrineveverka@seznam.cz www.skrine-veverka.eu

✆ 737 32 55 04

Vestavěné skříně 
a nábytek na míru.
Zdarma zaměření 
a nezávazná konzultace.

PŘIJMU ZDRAVOTNÍ SESTRU

DO

STOMATOLOGICKÉ ORDINACE

VOLEJTE:

732 464 492   nebo  235 311 809
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Nabízíme: kadeřnictví (Matrix), 
kosmetika (Babor), modelace nehtů, manikúra, 

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

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

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

Kosmetický a kadeřnický salon

Giaccomo

Informace o inzerci v Řepské 17: www.repy.cz 
tel. 234 683 531, 234 683 544, 720 524 688

Masáže | Kosmetika  |  Depilace  —  ve Vašem blízkém okolí

      Anticellulitidový zábal Green Coffee (90 min)
                       —  sleva 30%  —  nyní 1320,- Kč

Akce na měsíc červen

www.masaze-cocopalm.cz           tel. 731 110 950
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verze_cerven.pdf   1   5/10/2015   10:17:50 PM

PSYCHOTERAPIE
Individuální, párová, rodinná
Výchovné problémy, školní neúspěšnost
Těžké životní situace
Přímá platba.
Praha 6 - Dejvice nebo u vás doma
Tel.: 739 021 610

1880x1270.indd   1 7/23/2014   9:41:13 AM
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k nastěhování 
již v létě 2015

www.trioresidence.cz    800 226 223    

Bytové domy vynikají svým moderním designem, promyšlenými 
dispozicemi a naprostým uživatelským komfortem.
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