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Noc kostelů: 10. června

Akce pro celou rodinu: Hurá na prázdniny!

Domov sv. K. Boromejského slaví narozeniny
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milí čtenáři,
měsíc červen by se také dal nazvat „těšen“. Skoro všichni se totiž těšíme. Děti na konec školy, učení, 
domácí úkoly a ranní vstávání. A naopak na začátek prázdninových dobrodružství. my dospělí na 
zaslouženou dovolenou. A je jedno, jestli na druhé straně zeměkoule nebo v tuzemsku na horách, 
u vody či na chatě. A naše redaktorky se těší, že si trochu oddechnou, protože v červenci a srpnu 
vychází jen jedno číslo Řepské sedmnáctky.
Těšení se na něco pěkného je lepší než to „něco“, protože když to „něco“ přijde, tak se neodvratně 
začne blížit konec toho „něca“.

Za Redakční radu Jan Bösser

Úvodní slovo
Úřední hodiny
Úřadu mč Praha 17

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

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

Czech	POINT Španielova 1280: 
v úředních hodinách živnostenského odboru

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

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

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

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

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

PŘÍŠTÍ	ZASEDÁNÍ	ZASTUPITELSTVA	MČ	PRAHA	17	SE	KONÁ	22.	6.	2016	OD	14	HODIN.
Místo	konání:	Kulturní	centrum	PRůHON,	Socháňova	1220/27,	Praha	17	–	Řepy.
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Informace	o	výši	úplaty	za	předškolní	vzdělávání	v	mateřských	školách	zřizovaných	
MČ	Praha	17	pro	školní	rok	2016/2017
Rada vzala na vědomí výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách zřizovaných 
mč Praha 17, která byla ředitelkami stanovena pro školní rok 2016/2017 v mŠ Laudova se spe-
ciál ními třídami, mŠ Bendova a mŠ Pastelka na částku 700 kč. V mŠ Socháňova byla stanovena 
na částku 540 kč.

Záměr	zahájení	přípravy	žádosti	k	získání	dotace	z	výzvy	MŠMT	02_15_005	na	tvorbu	
Místního	akčního	plánu	rozvoje	vzdělávání	v	oblasti	OPVVV
Rada schválila zahájení přípravy žádosti k získání dotace z výzvy mŠmT 02_15_005 na tvorbu 
místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v oblasti OPVVV a vyhledání odborníka ke zpracování 
žádosti.

Výpůjčka	pozemku	od	restituentek	za	účelem	pokračování	v	provozování	tzv.	Psí	loučky
Rada schválila návrh smlouvy restituentek pozemku jakožto výpůjčitelek o výpůjčce restituova-
ných pozemků za účelem provozování tzv. Psí loučky městskou částí Praha 17 jakožto půjčitele.

Návrh	na	rozdělení	dotací	do	oblasti	sportu,	volnočasových	aktivit,	sociálních	služeb,	
kultury	a	péče	o	veřejnou	zeleň	a	životní	prostředí	pro	rok	2016
Zastupitelstvo schválilo poskytnutí dotací neziskovým organizacím a fyzickým osobám dle před-
loženého návrhu na rozdělení účelové dotace z rozpočtu městské části Praha 17 z odvodu z výher-
ních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení určené do oblasti sportu, volnočaso-
vých aktivit, sociálních služeb, kultury a péče o veřejnou zeleň a životní prostředí.

Vyhlášení	konkursu	na	vedoucí	pracovní	místo	ředitelky	Mateřské	školy	PASTELKA
Rada schválila v souladu s vyhláškou mŠmT č. 54/2005 Sb. o náležitostech konkursního řízení 
a konkursních komisích v platném znění vyhlášení konkursního řízení na ředitelku mŠ PASTeLkA 
se sídlem Španielova 27/1316, 163 00 Praha 6 - Řepy s předpokládaným nástupem k 15. 8. 2016.

 

Aktuální dění z Prahy 17 můžete sledovat 
také na facebooku:

https://www.facebook.com/Praha17/
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Vážení čtenáři,
otvíráte červnové, již téměř letní, číslo 
Řepské sedmnáctky. naše červnová Sedm-
náctka vám připomene velkou spoustu  akcí, 
která se v květnu udála. Jistě jste mnohé 
sami navštívili a o jiných si se zájmem pře-
čtete. Ani tentokrát samozřejmě nechybí 
pozvánky na další zajímavé dění, které na 
vás ještě před prázdninami čeká. 
možná právě v těchto dnech plánujete také 
dovolenou a pestrý program na prázdniny 
pro děti. Chtěla bych vám popřát krásné 
léto, zasloužený odpočinek při pěkném 
počasí a hlavně – šťastný návrat domů. 
Dětem samozřejmě přeji co nejúspěšnější 
zakončení školy. A pokud se náhodou něco 
úplně nepovede – určitě se to podaří napra-
vit v příštím ročníku! Věřím, že vy, rodiče, 
oceníte zejména snahu a píli, kterou vaši 
potomci učení věnovali.
V souvislosti se závěrem školního roku mi 
dovolte, abych vás a zejména vaše děti, 
pozvala na akci, kterou v Řepích pořádáme 
poprvé. V podvečer 23. června, tedy těsně 
před tím, než si děti dojdou pro vysvědčení, 
se v lesoparku na Fialce bude konat „Louče-
ní se školou – hurá na prázdniny!“ 
Připravili jsme pro vás pohodový program, 
který zpestří vystoupení kapely, chybět ne-
budou hry a soutěže pro děti či občerstve-
ní. Přijďte tedy oslavit konec školního roku 
společně s námi!

Přeji vám krásné prožití měsíce června, dě-
tem pěkné studijní výsledky a zejména co 
nejlepší start k prázdninovému odpočinku.

Jitka Synková

Slovo starostky

Pranostiky na měsíc červen
Červen-li více sucho než mokro bývá, 
urodí se hojnost dobrého vína.

Prší-li na svatého Petra a Pavla, bude 

mnoho myší, urodí se hodně hub.

Svatý Vít dává 
trávě pít.

Na svatého Jána 

otvírá se k létu b
rána.

V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno.

Svatá Tonička m
ívá často 

uplakaná očičk
a.

hurá na 
prázdniny

23.6.2016 od 16:00

zábavné odpoledne  
pro celou rodinu

vyhlášení soutěže o nejhezčí lavičku, hry a soutěže pro děti  o ceny, živá kapela, barbecue

hura upoutavka 123x188.indd   1 20.05.16   12:24
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OTÁZKA MĚSÍCE čErvnA

Téma měsíce: vandalismus v Řepích
Jak se daří naší městské části bojovat s vandalismem?

Vandalismus není problém jen naší městské části, 
ale celé civilizované společnosti. každý z nás má 
své osobní zkušenosti či nepříjemné zážitky s tímto 
poškozováním a ničením majetku. Úloha prostředí 
tj. rodiny, školy, vrstevníků, médií hraje v příčinách, 
ale i prevenci vandalismu, důležitou roli. mladá ge-
nerace je tímto prostřednictvím ovlivňována, ať již 
negativně či pozitivně. nedávno jsem slyšel příběh 

jednoho mladého člověka, který když přecházel přes tramvajové ko-
lejiště, omdlel a spadl pod jedoucí tramvajový vůz. následkem tohoto 
střetu přišel o obě dolní končetiny. A vzápětí mu nečekaně zemřela ma-

minka. Po takto těžkých životních zkušenostech patřičně posílen alko-
holem jednoho večera při odchodu z restaurace na vozíčku začal demo-
lovat nedaleko zaparkovaný automobil. Díky kamerovému systému jej 
při činu zadržela policie. Tento výtržník se ocitl na občansko-správním 
oddělení jedné nejmenované městské části. měl štěstí, že narazil na 
referenta tohoto oddělení, který byl bývalý elitní policista a jeho život-
ní a profesní zkušenosti jej navedly k napravení tohoto činu, náhradě 
škody a patřičného trestu, který měl hlavně i výchovný charakter. Boj 
s vandalismem pro civilizovanou společnost, tedy i naší městskou část 
je bojem nekonečným!

moje odpověď se od několika předchozích nebude 
moc lišit. I tady mně připadá, že se postupně, ne-
nápadně a plíživými kroky situace zlepšuje, aniž 
bychom si toho vlastně všimli. na jedné straně sice 
jsou vidět stále posprejované zdi, na druhé ovšem 
nová hřiště stojí, poškození, o kterých vím, odpo-
vídají používání, nové lavičky také nejsou rozbité, 

přístřešky na popelnice, zastávky... až tedy na ty ornamenty :-) nedo-
kážu posoudit, jestli je to tím, že vandalové odlétli do teplých krajin, 
nebo se začali bavit něčím jiným a nebo zda opravy jsou tak rychlé, že si 
škod ani nestačím všimnout.

Boj proti vandalismu nikdy nebyl a nikdy nebu-
de úplně jednoduchý. Přesto si myslím, že se 
v Řepích částečně daří s vandaly bojovat. I když 
zkrátka nemohu pochopit, proč někdo musí po-
sprejovat novou fasádu nebo poničit lavičku. 
Doufám, že těchto vizitek sprejerů a vandalů ne-
bude v Řepích do budoucna přibývat a budeme si 
moci užívat pěkné a čisté prostředí.

Michal Dudek

Jiří Masopust nEZ

Jan černý čSSD

na tuto otázku asi není jednoznačná odpověď. ně-
kdy mám pocit, že Řepy jsou čisté a neponičené, 
někdy se rozhlédnu a plakala bych – posprejované 
zdi, pokreslené a poničené zastávky, rozkopnuté 
koše na odpadky… Většinou se ale podaří rychle 
sjednat náprava, ale myslím, že je to nekonečný 
běh na dlouhou trať. Asi to chce více všímavosti 
lidí a člověk by neměl váhat a případně zavolat na 

výtržníka policii. Bohužel, mnoho lidí je lhostejných nebo se nechce 
dostat do problémů…

Květuše Kameníčková

Otázka na příští měsíc: Bezpečnost silničního provozu
Jak je v Řepích zajištěna bezpečnost silničního provozu (přechody, semafory)?

Chcete-li se k otázce vyjádřit, kontaktujte redakci na e-mail: redakce@praha17.cz
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Proč	jste	se	rozhodla	vstoupit	do	politiky?
Politika mne svým způsobem vždy lákala. na politiku jsem se koukala kri-
tickýma očima, měla jsem mnoho návrhů jak situaci změnit a jak by to bylo 
nejlepší. když se mi naskytla možnost se aktivně politického dění účastnit, 
neváhala jsem ani okamžik. nyní mám možnost svými nápady a názory 
politické dění a tím pádem i život v Řepích do značné míry ovlivnit, proto 
svého rozhodnutí dodnes nelituji. 

Čím	vás	oslovilo	právě	hnutí	Pro	Prahu?
Pro Prahu mě oslovilo, zda bych za jejich hnutí nekandidovala do místního 
zastupitelstva jako nestraník. Vizí hnutí Pro Prahu bylo sestavit kandidát-
ní listinu ze zástupců občanů Řep všech profesí tak, aby volební program 
obsahoval zájmy co nejširšího spektra řepských občanů. Po prostudování 
jejich volebního programu jsem s nabídkou souhlasila i s ohledem na kon-
cepci jednotlivých volebních bodů a záměrů. Dalším z důvodů byla i sku-
tečnost, že na kandidátní listině byli lidé, které osobně znám a vážím si 
jejich práce, proto jsem neměla pochyby o tom, že budou prosazovat svůj 
volební program.

Jak	se	vám	pracuje	v	zastupitelstvu?	
Vzhledem k tomu, že jsem v zastupitelstvu první volební období, nevěděla 
jsem, co mne na jednání zastupitelstva čeká. nyní, po více jak roce v pozici 
zastupitelky, jsou mé pocity převážně pozitivní. Jsem toho názoru, že po 
stránce lidské je v zastupitelstvu atmosféra velice příjemná. Ve chvíli, kdy 
jsem byla zvolena zastupitelkou, přistupovala jsem k této pozici velmi zod-
povědně. nejsem zastáncem názoru, že vše, co je navrženo opozicí, má být 
bez jakékoliv konstruktivní debaty zamítnuto, a to samé platí i v opačném 
případě. nad každým bodem v jednání zastupitelstva se zamýšlím s ohledem 
na potřeby a zájmy nás, řepských občanů, bez toho, abych přemýšlela, zda 

je to návrh opozice či koalice. Jsem si vědoma, že tato má zásada nemusí být 
vždy pozitivně chápána mými kolegy, ale zastupitelkou jsem zvolena obča-
ny, a proto hlasuji dle svého nejlepšího svědomí ve prospěch mých voličů.

Jaký	je	váš	názor	na	plánované	velké	projekty	–	Sportovní	centrum	
Na	Chobotě	a	Dům	s	pečovatelskou	službou?
V následujících letech nás čeká řada velkých projektů. Jak již bylo zmíněno, 
plánuje se stavba sportovního centra u konečné tramvaje. Dle mého názoru 
je sportovní centrum jednou z věcí, která na sídlišti chybí a jehož výstavba 
je pro občany žádoucí. Což mi potvrdil i můj bratr  Ondřej, který se svými 
kamarády musí v současné době dojíždět do ostatních částí Prahy, např. do 
bazénu a jiných volnočasových prostorů. Jediné úskalí, které v tomto pro-
jektu vidím, je otázka výběru nájemce – provozovatele tohoto zařízení. ne-
podaří-li se nalézt vhodného nájemce, hrozí, že městská část bude nucena 
sama toto centrum provozovat a organizačně řídit, popř. finančně dotovat, 
což by znamenalo značný zásah do rozpočtu městské části. 
Dalším investičním záměrem naší městské části je výstavba Domu s pečo-
vatelkou službou, který je na sídlišti též žádoucí, neboť populace stárne 
a v Praze se potýkáme s nedostatkem zařízení tohoto typu. Při současném 
stylu života, staří občané nemohou bohužel spoléhat na své nejbližší při 
péči o ně samé, a to z důvodu, že jsou zaneprázdněni svým zaměstnáním 
a dalšími každodenními starostmi. Z toho důvodu výstavbu Domu s pečo-
vatelskou službou plně podporuji.  
 
Jak	dlouho	v	Řepích	žijete	a	jak	se	vám	tu	líbí?	Přála	byste	si	něco	
změnit,	chybí	vám	zde	něco?
V Řepích žiji od roku 1989, tedy téměř celý svůj život. Po založení své vlastní 
rodiny jsme si zde také koupili byt, neboť jsem si nedovedla představit život 
v jiné městské části, čímž je zodpovězena i otázka, zda se mi v Řepích líbí. 
mám zde řadu přátel a známých. Ačkoli koukám na život v Řepích jako na 
idylický, je třeba zmínit, že i zde jsou určité nedostatky. Jedním z nich, a to 
velkým, je nedostatek parkovacích míst. Tento problém však v zastupitel-
stvu neopomíjíme a snažíme se ho řešit ke spokojenosti občanů. 

Nedávno	jste	se	stala	maminkou	–	plánujete	se	věnovat	politice	
i	nadále?
V únoru tohoto roku se nám s manželem narodila dcera Terezka. Ačkoli 
jsem nyní maminkou na 100%, politiku se snažím nezanedbávat. Dokon-
ce i mateřství mne přimělo rozšířit mé obzory a všímám si např. počtu 
a vybavení hřišť na sídlišti nebo stavu chodníků a nájezdů na ně. musím 
konstatovat, že úroveň hřišť je opravdu vysoká. Stav některých chodníků 
je žalostný, většinou se však jedná o chodníky, které jsou v přímé správě 
magistrátu hl. m. Prahy. 
Řada dětských hřišť je po kompletní rekonstrukci a každé dítě si zde najde 
svou oblíbenou atrakci a vyžití. Politice bych se určitě ráda věnovala i na-
dále, avšak toto mé rozhodnutí a přesvědčení nezáleží pouze na mně, ale 
na řadě dalších faktorů a především vůli občanů Řep. 

Děkuji za rozhovor.
Radka Sálusová

Otázky pro Kateřinu Kaljkovićovou
V červnovém čísle Řepské sedmnáctky vám představujeme zastupitelku JUDr. Kateřinu Kaljkovićovou, která je členkou našeho 
zastupitelstva první volební období.

JUDr.	Kateřina	Kaljkovićová		(věk	28,	Pro	Prahu)
•  členem zastupitelstva první volební období.
•  Vzdělání vysokoškolské.
•  Vdaná, jedna dcera.
•  Záliby: v současné době dcera



„Pálení čarodějnic“ se v Řepích stalo již velmi milou tradicí. A tak stejně 
jako v letech minulých, tak i letos se v podvečer 30. dubna zaplnila louka 
před radnicí množstvím čarodějnic a čarodějů, kteří zde v dobré náladě 
oslavili svůj magický svátek. Dovolte mi tedy touto cestou poděkovat 
všem, kteří se na akci „Pálení čarodějnic“ podíleli. 
mé díky současně patří i všem sponzorům, bez jejichž pomoci by akce 
nebyla tak úspěšná. Právě díky spolupráci všech těchto lidí jsme měli 
možnost opět si vychutnat jedinečnou atmosféru tohoto čarovného 
odpoledne a večera.

Velice děkuji Sboru dobrovolných hasičů Praha-Řepy, firmě Sadovnický 
a zahradnický servis Chládek, městské policii, Policii čR, Centru 
sociálně zdravotních služeb, Společnosti pro obnovu řepských tradic, 
skupině Infinitos, hudební skupině DUm DOOBIe DOOBIe BAnD, 
Vězeňské službě čR, všem účinkujícím dětem ze ZŠ nebo kroužků 
a jejich vedení, učitelkám ze ZŠ genpor. Fr. Peřiny a v neposlední 
řadě mým spolupracovníkům z městské části Praha 17 a kC Průhon. 
Za moderování akce patří můj dík kristýně Pixové.

Poděkování za finanční podporu a věcné dary patří firmě: erilens s.r.o., 
Ok – VeT, s.r.o., mcDonald’s, Pekařství cukrářství erika, knihkupectví-
papírnictví karel Průša, Pražské služby, a. s., Fotomobil mařík, 
Autosalon klokočka, Gawnet, Papírnictví melhelm, Restaurace Sokol, 
Restaurace Šalanda.

Mgr. Jitka Synková, 
starostka

BylI jsmE přI tOm
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Poděkování pro všechny!



Shromáždění uspořádala městská část Praha 17 společně se Základní ško-
lou genpor. Františka Peřiny v Řepích. 

Celý akt zahájila svým projevem ředitelka školy, mgr. Jarmila Pavlišová, 
svou vzpomínku na generála Peřinu vyjádřili také další hosté. Akce se 
zúčastnili mimo jiné starostka mgr. Jitka Synková, místopředsedkyně 
senátu PčR mgr. miluše horská, bývalý vojenský přidělenec Francie plu-
kovník v.v. Bruno Bucheriie, vojenský přidělenec Velké Británie plukovník 
mike Longstaff, velitel posádkového velitelství Praha plk. gšt. Ing. milan 
Virt či ředitel Odboru pro válečné veterány mO čR plk. PhDr. eduard Steh-
lík, mBA., plk. Oldřich Pelčák, režisér Ladislav Smoček, plk. Ing.  Oldřich 
Rampula, zástupci 212. taktické letky z čáslavi, Ing. milan Bachman 
z mO čR, starostka obce morkůvky Brigita Petrášová, zástupci Japonské 
školy v Řepích, marie Charvátová z československé obce legionářské, 
Ing. Petr Bratský – člen Senátu PčR, neteř generála Peřiny Irena Vlasáková 
s rodinou a samozřejmě učitelé a žáci Základní školy v Socháňově ulici, jež 
nese jméno generála Peřiny.

Přítomní vzdali hold „Generálovi nebe“ minutou ticha a položením věn-
ců k pomníku tohoto letce, který je umístěn před školou. následně byla 
slavnostně otevřena „Síň slávy Františka Peřiny“ v areálu školy, kterou 
pečlivě připravovaly učitelka mgr. Petra Ondřichová a vychovatelka kris-
týna Poláková kvěšová. neteř Františka Peřiny, Irena Vlasáková, udělila 
212. taktické letce 21. základny taktického letectva v čáslavi čestný název 
„212. taktická letka generála Peřiny“.

O krásný kulturní program v závěru celé akce se postarali žáci a učitelé 
školy. Pomyslnou tečkou byla píseň „Ta jižní morava, to je tak krásná 
zem…“ v osobitém podání učitele miroslava maxanta a jeho žáka Ondřeje 
Cabrnocha, která mnohým vehnala slzy do očí. 

-ras-

vZPOMÍnAli jsme  
na genpor. Františka Peřinu
V úterý 3. května proběhlo v Základní škole genpor. Františka Peřiny v Socháňově 
ulici pod záštitou starostky Mgr. Jitky Synkové slavnostní shromáždění k 105. výročí 
narození a 10. výročí úmrtí genpor. Františka Peřiny.

BylI jsmE přI tOm
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Položením věnce uctila památku generála Peřiny i starostka Městské části 
Praha 17 Mgr. Jitka Synková.

Ing. Petr Bratský a místopředsedkyně senátu PČR Mgr. Miluše Horská.

Svou vzpomínku na generála Peřinu přednesl, mimo jiné, i ředitel Odboru 
pro válečné veterány MO ČR plk. PhDr. Eduard Stehlík, MBA.

Miroslav Maxant se svým žákem Ondřejem 
Cabrnochem zazpívali závěrečnou píseň „Ta jižní 
Morava...“
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nebezpečný odpad
V rámci organizovaného mobilního sběru nebezpečných odpadů mo-
hou občané, prostřednictvím obsluhy vozidla, bezplatně odevzdat 
k odstranění následující druhy nebezpečných odpadů: 

✗	  rozpouštědla 

✗	  kyseliny 

✗	  zásady 

✗	  fotochemikálie 

✗	  pesticidy 

✗	  zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti (teploměry) 

✗	  olej a tuk (kromě jedlého) 

✗	  barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice 

✗	  detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky) 

✗	  léčiva 

✗	  baterie a akumulátory 

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

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

Trasa	B			9.	7.	(sobota)
•  ul. Skuteckého (parkoviště proti domu 1085) 8.00 –  8.20
•  ul. Laudova (slepé rameno – nad ZŠ) 8.30 –  8.50
•  ul. nevanova (proti zdravotnímu středisku č. 1079) 9.00 –  9.20
•  ul. nevanova (u prodejny Žabka č. 1050 –  

bývalý Julius Meinl) 9.30 –  9.50
•  ul. mrkvičkova (dle možnosti zastavení) 10.00 – 10.20
•  ul. na Fialce I.  10.30 – 10.50
•  ul. Brunnerova (parkoviště) 11.00 – 11.20
•  křižovatka ul. Březanova – U Boroviček 11.30 – 11.50

Ing. Jaroslava Hrdličková,
Odbor životního prostředí a dopravy

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

•		10.	6.	Parkoviště	Drahoňovského	
•		11.	6.	Ke	Kulturnímu	domu	x	U	Boroviček	
•		16.	6.	Parkoviště	Hofbauerova	x	Žufanova	
•		17.	6.	Křižovatka	ul.	Laudova	x	K	Trninám	
•		23.	6.	Parkoviště	u	objektu	Bílý	Beránek	(Šímova	ul.)	
•		24.	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, koberce, podlahové PVC, umyvadla.

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

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

Mobilní sběrný dvůr v Řepích
mobilní sběrný dvůr (dále jen mSD) funguje jako dočasné stanoviště 
sběrných nádob urče ných pro krátkodobý sběr určitých druhů odpadu 
od	osob	s	trvalým	pobytem	na	území	hl.	m.	Prahy. 
V mSD lze ZDARMA odložit – objemný	odpad,	dřevěný	odpad,	odpad	
ze	zeleně	a	stavební	suť.

Termín	a	místo	přistavení	MSD
ČERVEN
3.	6.	(pá)	od	13	do	19	hod.	– parkoviště u Bílého Beránka (Šímova ul.)
18.	6.	(so)	od	10	do	16	hod.	– parkoviště Drahoňovského

Objemný odpad lze zdarma odložit také v nejbližších sběrných dvorech: 

•	Praha	6	-	Dejvice,	ul.	Proboštská	1,	tel.:	736	518	204
•	Praha	5	-	Jinonice,	ul.	Puchmajerova,	tel.:	731	142	348
Provoz od pondělí do pátku: 8.30 – 18.00 hod. (v zimním období 
do 17.00 hod.), sobota: 8.30 – 15.00 hod.

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

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

Ing. Jaroslava Hrdličková, 
Odbor životního prostředí a dopravy

Stanoviště	BIOVOK:

•			 4.	6.	(so)		 9	–	12	hod. – hofbauerova x Žufanova 
•			 5.	6.	(ne)		 9	–	12	hod. – ke kulturnímu domu x U Boroviček 
•		12.	6.	(ne)		 9	–	12	hod. – na moklině (u restaurace U hasiče)  
•		18.	6.	(so)		 9	–	12	hod. – k Trninám x Laudova 
•	19.	6.	(ne)		 9	–	12	hod. – hofbauerova x Žufanova
•	26.	6.	(ne)		 9	–	12	hod. – ke kulturnímu domu x U Boroviček

Přistavované kontejnery budou s obsluhou.



CO vás ZAjímá

9

vážená redakce, vážený pane vaici.

Předem mého příspěvku bych Vám ráda sdělila, že mě-
síčník Řepská sedmnáctka se stala mým společníkem 
a proto chci všem, kdo se na ní podílejí velmi poděkovat.
V dubnovém vydání tohoto časopisu mě zaujal článek s názvem „mo-
derní místo pro život“ ve kterém se zastupitelé vyjadřují k různým 
otázkám. Vyjadřují se a já jim rozumím. mám střední vzdělání, což sice 
nedokazuje moje IQ tak vysoké, že bych mohla vstoupit do menzy, ale 
přesto si dovolím tvrdit, že česky umím výborně, jazyk je to nádherný 
a obdivuji na něm hravost, všestrannost, dvojsmyslnost, je zkrátka ja-
zykem české republiky.
Proto se dovolím zeptat pana zastupitele Vaice, co chtěl vlastně vyjádřit ve 
své odpovědi na danou otázku. Původně jsem chtěla vypsat pouze jednotli-
vá slova, znovu jsem si ale přečetla toto vyjádření pana zastupitele a zjisti-
la jsem, že je třeba přeložit článek celý. O čem, že pan Vaic vlastně hovoří? 
Jsem opravdu tak hloupá, že nechápu význam těchto slov? Asi jsem.
Ráda bych podotkla, že inteligence člověka se neprojevuje tím, že použí-
vá „kotel“ cizích slov, ale naopak, že jeho mluvě, případně článku, rozu-
mí člověk od 5 do 100 let. V tomto případě mám radost pouze z jediného. 
Ukázalo se, že v tomto měsíčníku neexistuje cenzura, protože pokud by 
existovala, musel by šéfredaktor tuto zrůdnost nedoporučit k vytisknutí.
možná bych navrhla, aby se pan Vaic občas objevil na zastupitelstvu, 
aby naslouchal, jak jeho voliči mluví a zjistil by, že jsou mezi nimi jen 
češi, kteří mu chtějí rozumět.  Romana Jírovcová

Ve dnech 22. dubna – 6. května 2016 proběhla na území městské části 
Praha 17 jarní etapa blokového čištění komunikací ve správě TSk hl. m. 
Prahy. mnohokrát avizovaná a každoročně se opakující událost, bohužel, 

i letos neproběhla zcela bez komplikací. „Chtěl bych především poděkovat 
všem zodpovědným občanům“, komentoval první letošní etapu zástupce 
starostky martin marek. narážel tak na zvyšující se počet neukázněných 
řidičů, kteří přes všechna upozornění a výzvy správce, nedokázali zajistit 
přeparkování svých miláčků a bránili tak řádnému provedení úklidových 
prací.

Ačkoli jsou informace o blokovém čištění dostupné měsíce dopředu, počet 
tak zvaných technických úkonů se v Řepích stále pohybuje v řádu desítek. 
„Provinilci mohou, kromě ‚parkovačky‘ od Městské policie hl. m. Prahy, též 
očekávat výzvu k uhrazení částky 1 300 Kč“, dodal zástupce starostky s tím, 
že letošní podzimní etapa proběhne od 14. do 29. září. 
na blížící se termín budou rovněž upozorňovat přechodné dopravní znač-
ky. Pro úplnost uvádíme, že informace o blokovém čištění jsou veřejně 
dostupné na portálu tsk-praha.cz i na webových stránkách naší městské 
části. 

Ing. Zdeněk Kymr,
Odbor životního prostředí a dopravy

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

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

Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby:
•  zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu

•  změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, 
jména atd.) 

•  převzetí reklamace

•  výměna, kontrola a zaplombování plynoměru

•  informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního plynu

•  tiskopisy a informační brožury

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

Mobilní obchodní kancelář 
Pražské plynárenské, a.s.

Řepští řidiči se opět vyznamenali

Překážející vozidla nekomplikují život pouze údržbářům.
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Máte	za	sebou	velký	trenérský	
úspěch,	jaké	jsou	vaše	pocity	
z	Mistrovství	světa	v	Abu	Dhabi?
Byli jsme na mistrovství světa v bra-
zilském jiu jitsu (BJJ), které pořádaly 
Spojené arabské emiráty. Po několika 
letech tvrdého tréninku a systematické 
práce – a to nejen na žíněnce, ale také 
budování týmu a shánění financí, aby 
se děti mohly účastnit, se nám splnil 
vlastně sen. Sklidili jsme velký úspěch, 
byla to naše první účast na takhle veli-
ké soutěži. měli jsme v soutěži čtyři děti 
z Prahy a všechny uspěly – máme čtyři 
medaile – zlato, stříbro a dvě bronzové.
Tři závodníci jsou z našeho oddílu Tiger 
Gym Řepy – Copacabana BJJ.
 
Jak	dlouho	trvá,	než	děti	mohou	
vyjet	na	takhle	významné	závody?
Samozřejmě ta doba přípravy je dlouhá, 
to si každý uvědomuje. Ale je to vysoce 
individuální u každého. někdo to nedo-
káže ani po deseti letech, někomu stačí rok a půl poctivé práce. Důležitá je 
spolupráce rodičů a spolupráce také ze strany školy a vedení našeho klubu 
(p. emil horný). Pokud škola nám vyjde vstříc a dovolí vyzkoušet dítě poz-
ději či vytvoří takový poloprofesionální (individuální studijní) plán, tak je 
to samozřejmě pak všechno jednodušší, schůdnější. Ale úspěch samozřej-
mě není zaručen nikdy. Je to z velké části také o štěstí.
 
Poznáte	talent	hned,	když	dítě	přijde	do	oddílu?
70 – 80% těch předpokladů – jako jsou motorické, fyzické a charakterové 
vlastnosti – se dají poznat celkem rychle. když dítě začne ten daný sport 
bavit, tak zkušený trenér talent a zájem pozná.
 
Jak	dlouho	se	tomuto	sportu	věnujete?
BJJ je u nás poměrně nový sport. Řekl bych, že jsme takoví pionýři – ně-
co jako před časem Sáblíková s rychlobruslením. Já se tomu věnuji přes 
osm let, ale před tím jsem třicet let dělal judo. To je velmi podobný sport, 
z tohoto sportu také brazilské jiu jitsu vzešlo. Dělal jsem také japonské 
jiu jitsu, jsem hodně zaměřen na bojové sporty a systémy, které se týkají 
kimona. Praxe tam je opravdu dlouholetá. Začal jsem jako pětiletý kluk, 
k bojovému sportu mě přivedla maminka, abych svou energii smysluplně 
vybil.
Ale rozhodně se nepovažuji za agresivního člověka a nikdy jsem nebyl. 
Za celý život jsem se vlastně popral asi čtyřikrát a to jenom díky tomu, 
že jsem musel v sebeobraně při přepadení. Sporty, kde je kimono a sa-
murajství jsou vždy zaměřeny také na výchovu. Děti učíme úctě jednoho 
k druhému, určitě to hodně pomáhá v pedagogické práci rodičům a pe-
dagogům ve škole.

Byli	jste	na	Mistrovství	světa	–	
jak	je	tato	akce	pro	vás	náročná	
finančně	–	máte	nějaké	sponzory?
V tomto ohledu jsme také pionýři. Po-
vedlo se nám s kolegou vytvořit aso-
ciaci, která to financovala. kolega má 
nějaké podnikatelské aktivity, takže 
velký finanční balík do toho dává on. 
Jinak doporučujeme všem sportovcům, 
aby využívali výhod všech sociálních 
sítí, kde mohou informovat o svých 
úspěších a získávat tak třeba i malé 
sponzory. I když někdo přispěje třeba 
i částkou 5 000 kč, může i toto být velká 
pomoc pro rodinu mladého sportovce. 
I takový drobný příspěvek nám velmi 
pomáhá. Učíme tedy děti, aby se profe-
sionalizovaly dříve nejen ve sportu, ale 
i v tomto ohledu.
 
Jak	dlouho	Anetu	trénujete?
Začínali jsme naši spolupráci u japon-
ského jiu jitsu asi před 5 lety. Je pro 

mě výhodou, že mám širší záběr znalostí a nadaným dětem mohu nabízet 
širší spektrum. Japonské jiu jitsu je jako systém více založeno na sebe-
obraně a někdy se stane, že to pak děti už tolik nebaví. mohu jim tedy 
nabídnout sportovní verzi, tedy brazilské jiu jitsu, někdy se pak podaří tak 
skvělé výsledky jako s Anetou. Samozřejmě to funguje i obráceně – někdo 
upřednostňuje tu obrannou verzi  jiu jitsu, kdy se to chce naučit zejména 
pro vlastní sebeobranu. 
 
Jaké	máte	s	Anetou	další	plány?
Teď by mělo být brazilské jiu jitsu jako ukázkový sport na olympiádě v Riu. 
Pokud se to podaří a celosvětové vedení se zasadí o to, aby se brazilské jiu 
jitsu stalo olympijským sportem, je naším snem rozhodně olympiáda a zisk 
olympijské medaile. 
musím říct, že děti, které teď trénuji, mají veliký potenciál, je to skvělá 
parta. Pokud brazilské jiu jitsu olympijským sportem nebude, rád bych, 
aby Aneta vybojovala medaile ze seniorských kategorií.
Bylo by to zúročení současné práce. Lidé, kteří takto zúročí své úspěchy 
z mládí, se tím pak později mohou třeba i živit. Je důležité dát jim šanci, 
aby mohli dělat to, co je v životě baví. Vlastně takhle to mám v životě já.
 
Můžete	popsat	přesněji	ty	kategorie	brazilského	jiu	jitsu?
Zásadní rozdíl např. mezi judem je v tom, že jednotlivé turnaje jsou rozděle-
ny na pásky. Je to lépe zpracováno a vymyšleno oproti olympijskému judu. 
např. pokud někdo začne až ve třiceti letech, by v judu ale neměl už žád-
nou šanci vybudovat si nějakou kariéru, protože ve třiceti letech je zkrátka 
pozdě. Tady je to však rozděleno nejen věkově, váhově a podle pohlaví, ale 
je to rozděleno také na technické stupně. kategorie jsou např. 18 – 30 let, 

Mistrovství světa v brazilském jiu-jitsu 
byl nezapomenutelný zážitek
V prosincovém čísle Řepské sedmnáctky jsme vám představili Anetu Pokornou, úspěšnou závodnici v brazilském jiu jitsu. 
Nyní jsme se sešly znovu, neboť se Aneta vrátila z Mistrovství světa v tomto bojovém sportu, které se konalo až v dalekém 
Abu Dhabi. Vybojovala zde skvělou bronzovou medaili. Tentokrát jsem však zpovídala zejména trenéra úspěšné závodnice 
Miloslava Bosáka.

Foto: Archiv Petra Rohra

Foto: Archiv Miloslava Bosáka



30 – 35 let, 35 – 40 let a v každé věkové kategorii je rozdělení na technické 
stupně (pásky). To znamená, že nováček ve své kategorii soutěží na bílé 
pásy a může se v bílých pásech stát třeba i mistrem evropy. Samozřejmě, 
není to takový úspěch, jako když to člověk vyhraje v těch vyšších technic-
kých stupních třeba v černých pásech, ale ta možnost tady je. 
 
Aneto	–	jaká	byla	účast	na	Mistrovství	světa	pro	vás?
Byla to jedna z největších soutěží, zážitek ohromný. Bylo to absolutně ně-
co jiného než to, co mohu zažít tady. Určitě to pro mě byl silný zážitek 
na celý život. Bylo to odlišné i v přístupu, ve způsobu práce. mnohé na 
první pohled vypadalo jako chaos, ale ukázalo se, že všechno bylo pečlivě 
zorganizované.
Rozdíl byl také třeba v tom, že trenér se mnou mohl být jen do určitého 
okamžiku, ale samotný závod byl už jen na mně, tam trenér přístup k ží-
něnce neměl. To je rozdíl oproti jiným závodům, kdy je trenér se mnou 
u žíněnky a radí mi, když mám třeba problémy. Tady opravdu bylo vše jen 
na mně, člověk se musel spoléhat jen sám na sebe.
 
Co	pro	vás	bylo	v	Abu	Dhabi	nejsilnějším	zážitkem?
Aneta Pokorná: Silným momentem bylo semifinále. když rozhodčí stopla 
zápas, byla jsem přesvědčená, že jsem vyhrála – zrovna jsem dělala páku 

na ruku. Ale ona mě diskvalifikovala, protože tato páka se smí užívat až ve 
vyšších technických pásech. Byl to strašný pocit zklamání. To štěstí a eufo-
rie z bronzu se pak dostavilo až později. Přes to malé zklamání je skvělé, že 
se mi podařilo medaili získat.
miloslav Bosák: Je fakt, že v pozadí cítíme, že tam mohlo být i zlato. Ale 
získala bronz, a je to skvělý úspěch. A je pravda, že naše děti startovaly 
opravdu v těch nejtěžších kategoriích. Zažili jsme, že ruská skupina repre-
zentantů udělala vlastně sportovní skoro podvod, který ovšem pravidla 
umožňují. Ruský trenér své svěřence, kteří trénují třeba tři, čtyři roky za-
psal do bílých pásů, tedy té nejlehčí kategorie. Tím pádem snadno medaili 
získali. Ovšem v Rusku je jiné financování sportu a je pro ně existenčně 
důležité, aby tu medaili přivezli. Pokud ji mají, automaticky dostanou do-
taci. U nás toto financování není, a my jsme jako vždy soutěžili poctivě 
v kategoriích, do kterých patříme, i když jsou to ty nejtěžší (expert cate-
gory) nejvyšší technické stupně. 
 
Byli	pro	vás	soupeři	na	mistrovství	světa	těžší?	Bylo	to	náročnější	
než	na	závodech,	na	kterých	jste	dosud	byla?
Aneta Pokorná: někteří soupeři náročnější byli. Zejména soupeřka ve fi-
nále rozhodně snadným protivníkem nebyla. Ti ostatní asi byli srovnatelní 
s tím, co jsem zažila už v minulosti.

Která	ze	zemí	měla	nejsilnější	tým?
miloslav Bosák: Určitě Arabské emiráty – pořadatelská země plná financí. 
Dnes tam fungují dobře placení trenéři a je to vidět. Začíná se také velmi 
prosazovat Rusko, tam mají spoustu lidí snad do všech sportů. Rychle se 
adaptují a získávají nové sportovce.
 
Jak	je	to	s	tímto	sportem	v	Čechách?
Je tady ohromná expanze. Já si nejvíce vážím trenérů pracujících s mláde-
ží v brazilském jiu jitsu. Před rokem a půl bylo dětí na závodech pomálu, 
Aneta vlastně neměla ani pořádně s kým soutěžit. Ta situace u dívek je 
ještě horší. nyní však závodníků opravdu rapidně přibývá.
 
Aneta Pokorná:
Já bych ráda na závěr poděkovala opravdu všem, bez kterých bych tuto 
medaili v Bjj z mS nedovezla a kteří mne podporují nejen finančně a jak 
jen mohou:
✓  rodině
✓  organizaci International Fighting Sport Association v čele 

s prezidentem Alexem Zaytsevem
✓  sponzorům 
✓  mému trenérovi milošovi s vedením Tiger Gym Praha – Copacabana BJJ, 

emilu hornému
✓  a všem tréninkovým kolegům kristýně Scholzové, kateřině Popelkové 

a Tomáši Oravcovi, kteří mne nutí na tréninku bojovat vždy 
na maximum a za každou chybičku mne potrestají.

 
Děkuji za rozhovor a přeji spoustu dalších sportovních úspěchů.

Radka Sálusová

ROZhOvOR
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miloslav Bosák (věk 43 let)
•  Bojovým sportům se věnuje 38 let.
•  Vede tým: Tiger Gym Praha – Copacabana BJJ
•  Úspěchy:  mistr čSSR a čSFR v judo, mistr čR a medailista ve 

sportovním Sambo 2004
3. místo na me do 74 kg v sambo kurasch – Thessaloniki 
Řecko 
1. místo Czech Open Brazilian Jiu Jitsu 2008 – kladno
3. místo hungary Open Brazilian Jiu Jitsu 2010 – 
Budapešť
2. místo me fialové pásy BJJ – nAGA organizace 2014
3. místo me hnědé pásy BJJ – CBJJP organizace 2015

Foto: Archiv Miloslava Bosáka

Foto: Archiv Miloslava Bosáka
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Programy pro řepské seniory červen 2016

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

PhDr. Jindřich Kadlec, ředitel CSZS

Plán Klubu 17  červen 2016

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

	 1.	červen - Den dětí v klubu 17, „Den otevřených dveří“ 

	 3.	červen – Vyrábíme piktogramy

	 7.	červen – Výroba voskových svíček

	 8.	červen – Papírové květiny

10.	červen – malujeme sklenice, vázy barvami na sklo

14.	červen – Sportovní odpoledne v klubu 17

15.	červen – Skládáme origami

17.	červen – Voňavé sáčky

21.	červen – Batikujeme a barvíme trička

22.	červen – Samolepky v klubu 17 – zdobení

24.	červen – Výroba antistresových balonků

28.	červen –  Příprava klubu 17 na konec školního roku, sportovní 
hry na zahradě

29.	červen – Slavíme konec školního roku v klubu 17

Klub	seniorů	Průhon
každé úterý od 9 do 11 hodin v klubu 17,  
Socháňova 1221, Praha 17.
klub vede Ivana Jelínková.
Program	 v	 červnu: 7.	 6.	 Promítání fotek, 
14.	6. Volný program, 21.	6. Bezpečný inter-
net a finanční gramotnost, přijdou nás navští-
vit zastupitelé z expobanky, 28.	6. Volný pro-
gram.

Klub	Gemini	
(zdravotně	znevýhodnění)
První pondělí v měsíci od 14.30 do 15.30 hodin, 
každé další pondělí od 14.30 do 16.30 hodin. 
klub 17, Socháňova 1221, Praha 17. 
klub vede hana Dzurendová.
Program	 v	 červnu: 6.	 6. Beseda o DPS 
s Ing. J. Šimonovou, 13.	6. Příprava na výlet 
do Lysé nad Labem, 20.	 6. Cvičení paměti 
s martinem, 27.	6. Chystáme se na léto. 

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: 1.	 6. Volný program, 
8.	 6. Bezpečný internet a finanční gramot-
nost, přijdou nás navštívit zastupitelé z expo-
banky, 15.	6. Volný program, 22.	6. Volný pro-
gram, 29.	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 karla Stýblová.
Program	 v	 červnu:	 6.	 6. klubové grilování 
13.	 6. k poslechu hraje hudba „Sparťan-
ka“ 20.	 6. Zrušeno – rekonstrukce budovy 
27.	6. Zrušeno – rekonstrukce budovy.

Klub	seniorů	Centrum
Setkávání vždy v úterý od 9 do 11 hodin v CSZS, 
Bendova 1121, Praha 17.
klub vede Jitka hanzlová. 
Program	 v	 červnu:	 7.	 6. Beseda o DPS 
s Ing. J. Šimonovou, 14.	 6.	 čtení na po- 
kračování, 21.	6.	Volný program, 28.	6.	Zážit-
ky z dovolené – beseda.

Zpívání nejen pro seniory
V úterý 26. dubna jsme si v klubu 17 krásně zavzpomínali. Přijely nás 
navštívit na pozvání seniorky z Liberce – pěvecký soubor matylda a Tylda 
z projektu Sen – Sen. Zazpívaly nám písničky našeho mládí – lidové, 
semaforské i „hašlerky“. Rozdaly nám i zpěvníčky, takže si s nimi mohl 
zazpívat i ten, kdo zápolí s pamětí. 
Zúčastnili se nejen členové klubů seniorů, ale i místní občané. Zvaní byli 
všichni bez rozdílu věku. Byla to krásná připomínka minulých dob. Dámy byly 
velmi pěkně oblečené a slaměné kloboučky na jejich hlavách připomínaly 
krásu zapomínaného. Děkujeme jim za krásný zážitek a příjemné odpoledne.

Za Klub seniorů Průhon Ivana Jelínková   



Dětská psychologická ambulance při Centru sociálně zdravotních služeb 
je součástí úseku sociální a zdravotní péče. 
Zaměstnáváme dětského klinického psychologa s erudicí pro práci ve 
zdravotnictví a současně v čR akreditovaným psychoterapeutickým vý-
cvikem, garantujícím odpovídající psychoterapeutické vedení v rodinné 
a individuální psychoterapii. Poskytujeme služby v oblasti diagnostiky, 
psychoterapie (krátkodobé nebo dlouhodobější podpora či vedení). 
Specifikem naší nabídky je práce s rodinou s dlouhodobě (chronicky) 
nemocným členem (dítětem) – poruchy autistického spektra, diabetes, 
cystická fibróza, mentální retardace, asthma bronchiale, kožní one-
mocnění, apod. V centru naší pozornosti je práce s psychosomatickým 
modelem vzniku poruchy a příslušnou léčbou. 
Ročně je v péči ambulance kolem 150 klientů. Péče se realizuje buď 
na doporučení dětského praktického lékaře, nebo na žádost rodičů, 
 OSPODu, mŠ, ZŠ. Domluva ohledně konzultací se děje přímo s psycho-
ložkou Centra. Další intervence jsou domlouvány v souladu s diagnos-
ticko – psychoterapeutickými postupy a potřebami klienta. návštěvu je 
nutné VŽDy předem objednat.

Centrum sociálně zdravotních služeb se představuje
Psychologické	pracoviště	Centra	sociálně	zdravotních	služeb
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na území hlavního města Prahy působí dvě bezpečnostní ozbrojené 
složky – městská policie hl. m. Prahy a Policie čR. Přestože se objevují 
hlasy kritizující obě složky za to, že se „dablují“, nemají pravdu. činnost 
strážníků a policistů se logicky v mnoha ohledech doplňuje, nicméně 
každý z nich má své povinnosti a svá oprávnění. Pojďme se na to tedy 
podívat trochu podrobněji. Strážník městské policie řečí zákona zabez-

pečuje místní záležitosti veřejného pořádku. V praxi a běžném životě to 
znamená, že strážník dohlíží například na to, aby nikdo neničil veřejnou 
zeleň, neodhazoval odpadky na chodník, uklízel po svém zvířeti, prostě 
aby se lidé chovali ohleduplně ke svému okolí. Samozřejmě že strážník 
také odhaluje přestupky, a to i ty dopravní, a ukládá za ně pokuty. Pokud 
vám někdo na ulici vytrhne z ruky tašku nebo kabelku, klidně zavolejte 
na strážníka a požádejte ho o pomoc, po pachateli ale bude pátrat už 
policista. Strážníci jsou tu tedy pro vás proto, aby pomohli řešit potíže, 
které přináší každodenní život, přispívají svou pomocí či radou k řešení 
toho, co přináší běžné občanské soužití a provoz města. 
Strážníci nicméně neodhalují a neusvědčují pachatele trestných činů, 
nevedou vyšetřování a nevěnují se některým vysoce specializovaným 
činnostem, které spadají právě do kompetence Policie čR.  Samozřejmě 
že strážník může zadržet osobu podezřelou ze spáchání trestného činu, 
její vyšetřování už ale provede státní policie. Pokud tedy budete mít po-
tíže se špatně zaparkovaným vozidlem, s neukázněnými pejskaři, pokud 
se stanete svědky nějakého přestupku, můžete se s důvěrou obrátit na 
městskou policii. Pokud se ale nedej bože stanete obětí nějakého trest-
ného činu, je namístě kontaktovat přímo Policii čR. Samozřejmě, že po-
kud budete v nebezpečí, je povinností obou – strážníka i policisty – vám 
pomoci, obraťte se na kohokoli z nich. 

Zuzana Gašpar,
Kancelář ředitele MP. hl. m. Praha

měSTSká POLICIe InFORmUJe  

Když dva dělají totéž, není to totéž
Víte, kdy přivolat Policii ČR a kdy Městskou policii hl. m. Prahy? Tušíte, s čím se obrátit na policistu 
a s čím na strážníka? Pokud si nejste jistí, třeba vám poslouží toto stručné shrnutí.

Foto: Archiv CSZS

Vážení čtenáři, 

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

PhDr. Jindřich Kadlec,  
ředitel CSZS

Dne 12. června 2016 od 9 hodin se koná v kostele sv. kříže (nad Bílým Beránkem) pontifikální mše svatá,  
kterou bude sloužit slovenský katolický biskup doktor Spiridion Špiner.
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3.	6.,	10.	6.,	17.	6.,	a	24.	6.	od	19.30	hod.
–	VEČERY	S	ŽIVOU	HUDBOU	V	HOSPůDCE	KULTURÁČKU
každý pátek – další oblíbený večer s živou hudební produkcí ke zpěvu či 
poslechu u dobrého pivka, vínka, či kávy, ale především mezi dobrými 
lidmi v hospůdce kulturáčku. Aktuální přehled kdo kdy pro vás hraje, na-
jdete na www.kulturacek.cz
Páteční	 večery	 s	 živou	 hudbou	 budou	 pokračovat	 i	 v	 době	 letních	
prázdnin!	Více	informací	na	www.kulturacek.cz	
Vstupné dobrovolné.

4.	6.	od	19	hodin	–	TEMATICKÝ	VEČER	SE	STŘEDOMOŘSKOU	KUCHYNÍ	
a	živou	hudbou!
Další z řady oblíbených tematických večerů, tentokrát v rytmu letních 
hitů (živá hudební produkce od 20 hodin) se skvělými kulinářskými dob-
rotami středomořské kuchyně. 
Aktuální složení speciálního středomořského menu a více informací sle-
dujte na našich webových stránkách. 
Rezervace míst a objednávky menu na: stanislavmacek1@gmail.com   
Vstupné dobrovolné (doporučené: 50 kč)

5.	6.	2016	od	15	hod.	–	DIVADÉLKO	PRO	DĚTI	–	KOBLÍŽEK	NA	CESTÁCH
klasické maňáskové divadlo o tom, že pýcha předchází pád. Pohádka 
o koblížkovi, který si myslel, že je na světě nejchytřejší, až dokud se ne-
potkal s ještě chytřejší paní liškou… hraje Štěpánčino divadélko
Vstupné dobrovolné (doporučené: 50 kč)

12.	6.	2016	od	15	hod.	–	divadélko	pro	děti	–	JAK	ZVÍŘÁTKA	VAŘILA	DORT
Pohádka o malém domečku, ve kterém žila lištička a spolu s ní i kočička. 
Jednoho dne se rozhodly uvařit králi velký narozeninový dort… 

hraje nezávislé divadlo.
Vstupné dobrovolné (doporučené: 50 kč)

Středa	15.	6.	od	17	hodin	–	ZÁVĚREČNÉ	VYSTOUPENÍ	NAŠICH	
UMĚLECKÝCH	KROUŽKů
nejen pro rodiče našich dětí, ale třeba i pro ty, kteří uvažují o navště-
vování našich kurzů v příštím školním roce, si děti připravily ukázkové 
pásmo z toho, co se v letošním roce naučily.
Představí se děti z mUZIkáLOVÉhO kURZU, s ukázkami z právě zkouše-
ného muzikálového představení a orientální tanečnice pod vedením tre-
nérky kateřiny hlinkové.
Vstupné dobrovolné.

Neděle	19.	6.	14	–	17	hod.	–	ZAKONČENÍ	KULTURNÍ	SEZONY	PRO	DĚTI	
V	KULTURÁČKU	ANEB	HURÁ	NA	PRÁZDNINY!!!

Od	14	hodin nová zábavná písničková show michaely Dolinové a milana 
Duchka KŘUPAT	ZDRAVĚ	DÁ	SE	HRAVĚ
Spoluúčinkují: křupík a Smaženka
čeká na vás spousta písniček, soutěže a křupavá dieta!
V představení michaely Dolinové a milana Duchka se děti dozvědí, jak 
po dobrém jídle netloustnout a jak se ve světě chuťových lákadel pohy-
bovat.
Od	15	hodin	pohádka pro děti O	HONZOVI	A	PRINCEZNĚ	(hrají členové 
Divadelní společnosti J. Dvořáka)
Od	16	hodin ŠERMÍŘSKÉ	INTERAKTIVNÍ	VYSTOUPENÍ, ve kterém si i děti 
mohou vyzkoušet pravý rytířský výcvik…
Za	příznivého	počasí	akce	venku	na	zahradě	a	navíc	skákací	hrad!
Vstupné dobrovolné (doporučené: 60 kč)

na Bílé Hoře
program na červen 2016

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

5.	 6.	 Koncert	 mladých	 interpretů	 na počest životního jubilea světo-
známé argentinské klavíristky marthy Argerich, účinkují: Valentýna ho-
idekrová, klára a Tereza Semerádovy – klavír, Aneta Pávková – harfa, na 
programu: A. Sarauer, J. Gněsina, Ch. G. neffe, C. Czerny, W. A. mozart, 
F. Schubert, C. Debussy, A. Zabel, D. Watkins, J. S. Bach a F. Chopin. Re-
fektář, vstupné dobrovolné, od 15.30 hod.

12.	6.	Česko	–	japonský	klavírní	recitál – japonská klavíristka makiko 
Aida nakachi doprovází českou houslistku natálii Toperczerovou, na pro-
gramu: F. Chopin, F. Liszt, W. A. mozart, B. martinů, B. Smetana a h. Wie-
niawski. Refektář, vstupné dobrovolné, od 17.00 hod.

14.	6.	Staré	pověsti	české – literární pořad s loutkovými vstupy předsta-
ví dílo Aloise Jiráska hravě, humorně a s nadšením pro krásu a hrdinství 
bájných postav české historie. Účinkují: kateřina Tschornová a kateřina 
horká. Denní stacionář, vstupné dobrovolné, od 10.00 hod.

17.	6.	Flétna	a	klavír – koncert žáků Zuzany hrbkové. Refektář, vstupné 
dobrovolné, od 17.00 hod.

19.	6.	Písně	Franka	Sinatry	v	podání	orchestru	Archioni	Plus pod vede-
ním michala macourka, zpěv: Josef Štágr – protagonista muzikálů Bídní-
ci, Jesus Christ Superstar, West Side Story, evita, Fantom opery aj. kostel 
sv. Rodiny, vstupné dobrovolné, od 17.00 hod.

20.	6.	Zlatovláska – divadelní představení žáků ZŠ mohylová. Denní sta-
cionář, vstup volný, od 10.00 hod.

23.	6.	Dětské	flétničky ze ZŠ na Dlouhém lánu pod vedením Veroniky 
Šindelové. Denní stacionář, vstup volný, od 10.00 hod.

24.	6.	Vystoupení	žáků	ze	ZŠ	Na	Hanspaulce pod vedením Irmy Štolco-
vé. Denní stacionář, vstup volný, od 10.00 hod.

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

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

Domov	sv.	Karla	Boromejského	 program na červen 2016

UPOZORNĚNÍ!	OD	20.	6.	do	30.	8.	2016	BUDE	UZAVŘEN	SÁL	KULTURÁČKU	Z	DůVODU	REKONSTRUKCE	PODLAHY.	V	PIVNICI	SE	ZAHRÁDKOU,	
GRILEM	A	OBČERSTVENÍM	ALE	ZůSTÁVÁ	PROVOZ	NEPŘERUŠEN.	VENKOVNÍ	KULTURNÍ	AKCE	A	ŽIVÉ	HRANÍ	V	HOSPůDCE	KULTURÁČKU	V	LETNÍCH	
MĚSÍCÍCH	SLEDUJTE	PROSÍM	NA	www.kulturacek.cz	
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Nenechte si ujít poslední příležitost shlédnout výstavu Dominika Mareše „Odborník na vznik galaxií“ a Umě-
lecké školy ART ECON „Studentské práce“. Výstavy končí 30. června 2016. Po-Pá 9-19, So 9-13, vstup zdarma.

Cestovatelská přednáška: 
Gruzie a Arménie

Baletní vystoupení: 
PIŠKOTKY

Hudební přípravka  
a mažoretky SEDMIKRÁSKY

Pěvecké vystoupení žáků 
kurzů KC Průhon

Hudební koncert žáků 
kurzů KC Průhon 

Hudební koncert žáků 
kurzů KC Průhon 

Hudební koncert žáků 
kurzů KC Průhon 

Vystoupení kroužku  
aerobiku

Hurá na prázdniny:  
zábava pro celou rodinu

Hudební koncert žáků 
kurzů KC Průhon 

Drž mě pevně, miluj mě 
zlehka (Robert Fulghum)

Druhý díl přednášek s promítáním fotografií v režii nadšeného cestova-
tele, Lubomíra Kováče. Tentokrát o Gruzii a Arménii, o zemích, které jsou 
doslova přeplněné horami a starobylými kostely. Uprostřed divoké pří-
rody kavkazských hor narazíte na neuvěřitelně pohostinné lidi, kteří jsou 
patřičně hrdí na pestrou kuchyni, výborné víno a pravý arménský koňak. 
Společenský sál KC Průhon. (vstupné 50 Kč)

Závěrečné vystoupení taneční skupiny PIŠKOTKY, která se zaměřuje na klasic-
ký balet s prvky moderního a lidového tance. Baletní kurz KC Průhon probíhá 
pod vedením Sylvy Drábkové. Společenský sál KC Průhon. (vstup zdarma)

Kombinované vystoupení plné živé hudby a moderní choreografie. Svůj 
talent vám převedou svěřenkyně Heleny Potůčkové, lektorky skupino-
vého kroužku mažoretek s názvem SEDMIKRÁSKY. V průběhu večera 
uslyšíte také děti z hudební přípravky Leony Hlavničkové, lektorky kurzů 
KC Průhon. Společenský sál KC Průhon. (vstup zdarma)

Koncert žáků oboru sólový zpěv hudební třídy Moniky Obermajerové, 
lektorky kurzů KC Průhon. Společenský sál KC Průhon. (vstup zdarma)

Závěrečný klavírní koncert hudebního kroužku KC Průhon. Vystoupí žáci 
hudební třídy Táni Skálové. Společenský sál KC Průhon. (vstup zdarma)

Koncert hudebních tříd Evy Bastlové a Evy Frantinové, které v KC Průhon vyu-
čují hru na klavír, housle a flétnu. Společenský sál KC Průhon. (vstup zdarma)

Koncert žáků oboru klavír hudební třídy Tomáše Rabase, žáků oborů flétna, 
klarinet a saxofon hudební třídy Víta Reichela a žáků oborů klavír a saxofon 
hudební třídy Pavla Rabase. Společenský sál KC Průhon. (vstup zdarma)

Talentovaná dívčí skupina aerobiku pod vedením lektorky Evy Baňkové získa-
la za celý rok celou řadu ocenění v různých soutěžích. Nyní můžete shlédnout 
jejich závěrečné vystoupení ve společenském sále KC Průhon. (vstup zdarma)

Školní rok se blíží do finiše. Přivítejte proto letní prázdniny spolu s námi v ře-
pském lesoparku! Pro děti zde bude připraveno několik soutěžních disciplín, 
ať už vědomostních, tak i sportovních s využitím atrakcí na zdejším hřišti. Za 
splnění úkolů děti získají sladkou odměnu. V průběhu odpoledne bude vy-
hlášena nejhezčí lavička, kterou pokreslili žáci místních škol. Na příjemnou 
atmosféru vás naladí živá hudba a těšit se můžete také na grilované dobroty  
a nápoje v místním stánku. Místo konání: Aktivní lesopark Řepy. (vstup zdarma)

Klavírní koncert žáků hudební třídy Markéty Brabcové, lektorky kurzů 
KC Průhon. Společenský sál KC Průhon. (vstup zdarma)

Oblíbený projekt LiStOVáNí přichází s novým scénickým čtením, které 
bude probíhat za účasti vzácného hosta – samotného autora knihy, Ro-
berta Fulghuma. Skvělí herci vás vtáhnou do děje románu ze seattleské 
tančírny, místa, kde se setkávají lidé nejrůznějšího věku, národnosti a ná-
boženského vyznání s jediným cílem – zatančit si argentinské tango. Po 
skončení představení bude následovat beseda, v rámci které si Robert Ful-
ghum promluví s diváky o nové knize „Poprask v sýrové uličce“. Knihu bude 
možné zakoupit přímo na místě a zájemci si ji mohou nechat podepsat bě-
hem závěrečné autogramiády. Hrají: Věra Hollá, Alan Novotný, Lukáš Hejlík 
/alt. Jiří Ressler. Délka: 60 min. Společenský sál KC Průhon. (vstupné 100 Kč)
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Noc kostelů
Pátek 10. 6. 2016

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

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

Noc kostelů, pátek 10.6. 2016 
Kostel Sv. Martina    

Koncert od 20:30 do 21:00 hod.    

Štěpánka Petrová - flétna
Věra Eretová a Pavel Eret - housle

Sestra Evangelista Motáňová, boromejka - varhany

Účinkují:

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

1. César Franck  
Panis Angelicus pro housle a varhany

Věra Eretová - housle
 

2. Johann Sebastian Bach
Sonáta č.3 C dur, Largo & Allegro assai 

Pavel Eret - housle sólo 
                                  

3. J.S. Bach/ Charles Gounod  
Ave Maria pro dvoje housle a varhany

 
4. Jan Jakub Ryba 

Slavíček pro �étnu, housle a varhany
Štěpánka Petrová - �étna

Věra Eretová - housle 
 

5. �omaso Albinoni
Adagio pro housle a varhany 

Pavel Eret - housle
 

6. Ottorino Respighi  
Siciliana pro dvoje sólové housle

    

VÝSTAVU OBRAZÙ
Dany �ivorové

8.6.2016 16:30-18:30 hod.
Bendova 1121/5 Praha 17 - Øepy

Vstup volný

Centrum sociálnì zdravotních slu�eb Vás srdeènì zve na
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michaela Ondráková byla žákyní ZŠ genpor. Fr. Peřiny v Socháňově ulici. 
Po ukončení základní školní docházky začala studovat na střední škole 
mediál ní komunikaci, v současnosti je však míša exchange studentkou 
12. ročníku střední školy ve Schenectady, stát new york.
Smyslem takového ročního studijního pobytu je samozřejmě získat dob-
rou znalost angličtiny, ale také poznat jinou kulturu a získat zkušenosti, 
samostatnost.
Jedním z předmětů, který si na americké střední škole vybrala, byla digi-
tální fotografie. 
Z míšiných fotografií si škola vybrala postupně dvě, které školu reprezen-
tovaly společně s několika dalšími uměleckými výtvory na výstavách střed-
ních škol. Se svým „zátiším“ uspěla a její fotografie se dostala do galerie 
v hlavním městě ny – Albany mezi nejlepší výtvory ze škol v regionu.

k úspěchu až za mořem řepské rodačce gratulujeme! Foto: Michaela Ondráková

velký úspěch řepské studentky 

Jaké	 osobní	 doklady	 lze	 vyřídit	 na	 Odboru	 občansko-správním	 Úřadu 
městské části Praha 17?

Vzhledem k tomu, že došlo k určitým změnám v oblasti osobních dokladů, 
možná bude pro čtenáře užitečná následující informace.

Cestovní	pas	– s biometrickými údaji v zákonné lhůtě 30 dní. 
Správní poplatek  občan starší 15 let – 600 kč 

dítě do 15 let – 100 kč
Od 1. ledna 2016 již nelze vydávat cestovní pasy bez strojově čitelných 
údajů s platností na 6 měsíců, které se do 31. prosince 2015 vydávaly ve 
zkrácené lhůtě – tzv. na počkání!
nově lze požádat pouze o cestovní pas s biometrickými údaji, který se 
vydává ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů, s dobou platnosti na 10 let, 
u dětí do 15 let je platnost 5 let. 
Správní poplatek  občan starší 15 let – 4000 kč 

dítě do 15 let – 2000 kč

Občanské	 průkazy	 – na občanský průkaz je možno cestovat do všech 
států evropské unie, ale i do některých dalších států, jejichž seznam 

lze ověřit na ministerstvu zahraničních věcí. na občanský průkaz může 
cestovat dospělý i dítě.
Správní poplatek dítě do 15 let – 50 kč
Pro vyřízení vaší žádosti je možno se i objednat prostřednictvím interne-
tových stránek www.repy.cz (záložka „elektronické služby“, „WebCall – 
elektro nické objednání“.)

Žádost o osobní doklady (cestovní pas a občanský průkaz) můžete podat 
na kterémkoliv úřadě městské části s rozšířenou působností v Praze a na 
příslušných mimopražských úřadech. Vaše žádost již není vázána na trvalý 
pobyt!

Pro	úplnost	informace	je	třeba	ještě	připomenout,	že	na	úřadech	měst-
ských	částí,	tedy	i	na	našem	Úřadě	městské	části	Praha	17,	NELZE	vyří-
dit	žádosti	o	ŘIDIČSKÉ	PRůKAZY!!!
Řidičské průkazy pro občany Prahy vyřizuje:
magistrát hl. m. Prahy, pracoviště na Pankráci 1685/17, 19, Praha 4 –
budova Business Centrum Vyšehrad.

Ivana Simonová,
vedoucí odboru občansko-správního

vyřizování dokladů

ROBERT FULGHUM

legendární americký spisovatel v kulturním centru průhon
scénické čtení + beseda s autorem + autogramiáda dne 20.6.2016 v 18:00

Fulghum upoutavka 188x70.indd   1 20.05.16   12:45
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U příležitosti výročí květnového povstání českého lidu uctili 
památku padlých hrdinů představitelé městské části Praha 17. 
Ve středu 4. května položili věnce u všech památníků padlých 
v Řepích. na fotografii (u pomníku Vlasovců na řepském hřbitově) 
zleva: tajemník úřadu Ing. Lubomír němejc, zástupci starostky – 
Jiří masopust, Jaroslav hájek a martin marek. 

uctění památky padlých Ples pro maminky
V podvečer 12. května se v řepské Sokolovně konal ples pro maminky, který 
pořádala mŠ Bendova. Jednalo se o oslavu svátku matek a rodin. Že se 
vám zdá slovo ples nadnesené? Opak je pravdou, skutečně se nejednalo 
o žádnou obyčejnou besídku! květinami vyzdobený sál jen podtrhl skvělá 
pěvecká, ale hlavně taneční vystoupení dětí. největším překvapením ov-
šem byly závěrečné tance dětí spolu s jejich maminkami. 

Byl to opravdu kouzelný zážitek a rodiče i vyučující mohou být na své děti 
právem pyšní.

-mish- 

Foto: -mish-

Foto: -ras-

Jak všichni jistě víte, cílem moderních oslav Dne Země je především upo-
zornit na dopady lidského chování vůči životnímu prostředí, tedy jde hlav-
ně o propagování ekologických myšlenek. Řepské základní i mateřské ško-
ly se každoročně k oslavám Dne Země připojují. 
na webových stránkách mč Praha 17 v sekci Fotogalerie naleznete fotky 
jak ze samotné oslavy, která se každoročně pořádá v ZŠ Jana Wericha, tak 
i fotografie škol a školek s jejich výzdobou k tomuto dni. Tématem letoš-
ního ročníku byly luštěniny. Děti tedy dostaly příležitost jednak prokázat 
své znalosti v poznávání jednotlivých druhů, tak ovšem i třeba ochutnat 
netradiční způsoby příprav této velmi zdravé potraviny, která se ve stan-
dardní podobě velké oblibě mezi dětmi, bohužel, netěší. Ovšem takové 
fazolové muffiny nebo řezy mizely velmi rychle, stejně tak ale i například 
pomazánky. nemohly chybět soutěže všeho druhu, takže věříme, že si řep-
ské děti tento den skutečně užily. -mish- Foto: -mish-

Den Země

Před pár týdny jsem zjistila, že v Průhonu bude přednáška na téma mig-
rační krize. musím říct, že jsem chvíli přemýšlela, jestli jít či ne – přece 
jen, toto téma je v dnešní době velmi aktuální, ale také zde panují jisté 
obavy z toho, co by se člověk mohl vlastně dozvědět. nicméně zvědavost 
samozřejmě zvítězila. Zvědavost je přirozenou vlastností každého člověka. 
Rezervovala jsem si vstupenku se značným předstihem. Byla jsem přesvěd-
čená, že právě z důvodu aktuálnosti tohoto tématu, bude narváno. 
A víte co? nebylo. 
Plánovaná přednáška Vladimíra Svobody a Jarmily Štukové byla skvělá 
a zároveň paralyzující. Jinak to popsat nelze. Předpokládaná doba před-
nášky měla být od 18 do 19.30 hodin. následná diskuse se ovšem rozvi-
nula takovými směry, že jsem odcházela o půl deváté a debata byla stále 
v plném proudu. V sále sedělo několik velmi zajímavých posluchačů, často 
s obrovským přehledem, zážitky a zkušenostmi. mohu směle napsat, že byť 

některé názory a vize budoucnosti před-
nášejících i posluchačů nebyly zrovna 
optimistické, přes všechno, co tam za-
znělo, jsem ráda, že jsem byla u toho. 
navíc je vidět, že se někdo opět skuteč-
ně zamyslel. Zamyslel se nad tím, o co 
by asi tak lidé v dnešní době měli zájem 
a pro lidi to zorganizoval. Byla bych 
ráda, kdyby v kC Průhon proběhlo po-
kračování, třeba po prázdninách, aby se 
dostalo i na ty, kteří ten pomyslný boj 
se zvědavostí prohráli, nebo jen nemoh-
li přijít.

-mish-

Přednáška na téma migrační krize
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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

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 6  |  R O č n í k  2 2  |  Z D A R m A

Výročí genpor. Františka PeřinyUmění řepských řidičů
Řepské Smart City

Uzávěrka pro příjem příspěvků je 30. 9. 2016.

„ŘEPSKÝ POTOK“

komu se ráno po čarodějnicích nechtělo vstávat a strávit první máj roman-
tickou procházkou po Petříně, měl možnost navštívit základnu řepských 
hasičů. Sbor dobrovolných hasičů, který příští rok oslaví 125 let od svého 
založení, pořádal Den otevřených dveří. A že bylo co si prohlížet!
Před nedávno postavenou hasičárnou stálo několik vozů, které zejména 
děti, vzaly útokem. klíčky od zapalování naštěstí byly v kapsách hasičů, 
kteří ochotně podávali výklad, k čemu co slouží. někdo se možná podivil 
nad v garáži ke stropu pověšeným člunem, ale je třeba si uvědomit, že řep-
ští hasiči se zúčastnili záchranných prací při povodních v roce 2002 v Pra-
ze. Ozdobou garáže je určitě zrekonstruovaná stará stříkačka na lidský 
pohon. Další starožitnost – starý hasičský vůz – ještě na restauraci čeká.
mimo techniku jsme si prohlédli dispečink, šatny, místnost velitele, od-
počinkovou místnost s vyvěšenými vyznamenáními, pamětními listy a ta-
bly s fotografiemi členů sboru, kde jsme mohli sledovat vývoj uniforem 
mužstva. I hasiči musí myslet na generační výměnu a vychovávat si svůj 
„potěr“. Poslední místností v patře byla tedy klubovna mladých hasičů.

Obdivoval jsem všudypřítomný pořádek a čistotu. Však také jedna z cedulí 
nad schody hlásá – „Demokracie končí před vraty hasičárny!“

Jan Bösser

Foto: Jan Bösser

vrata hasičárny dokořán

V neděli 8. května uspořádala městská část Praha 17 společně s Cent-
rem sociálně zdravotních služeb již tradiční setkání u příležitosti Svátku 
matek, jež v české republice připadá na druhou květnovou neděli. Ten-
to svátek se slaví na mnoha místech po celém světě a jeho termín je 
v jednotlivých státech ovlivněn místní tradicí. Obdobné svátky najdeme 
i v daleké historii, svátek mateřství a plodnosti se slavil již ve starověkém 
Řecku. 
Oslava konaná v prostorech řepské Sokolovny byla určena členům řepských 
seniorských klubů a opravdu se 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 Šimo-
nové, které naše seniory rovněž pozdravily. 
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, zástupce starostky 
martina marka, ředitele CSZS Jindřicha kadlece či vedoucí přímé péče CSZS 
moniky čermákové.

-ras-

Oslava Svátku matek

Foto: -ras-

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

Vaše příspěvky můžete doručit buď osobně 
či poštou do redakce, Žalanského ul. 291/12b 
nebo e-mailem na adresu: redakce@praha17.cz

      Těším
e se na vaše příspěvky!

Pro vás všechny soutěživé vyhlašujeme téma: 

„ŘEPSKÝ POTOK“ 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!



ŠkOly INfORmují

20

V letošním roce si připomínáme kulaté jubileum – 700 let od narození 
jednoho z našich největších panovníků – karla IV. český král a římský cí-
sař karel IV. se narodil přesně 14. května 1316, jeho matkou byla eliška 
Přemyslovna, otcem Jan Lucemburský.
A právě toto významné datum si připomněli v základní škole genpor. 
Fr. Peřiny v pátek, 13. května. Právě sem totiž přijel karel IV. i se všemi 
svými manželkami – tedy Blankou z Valois, Annou Falckou, Annou Svíd-
nickou a Alžbětou Pomořanskou, doprovázen celou družinou i Arnoš-
tem z Pardubic. Všechny postavy skvěle ztvárnili vybraní žáci.
Školou zněly melodie z nezapomenutelné „noci na karlštejně“, císaře 
přivítala ředitelka školy, Jarmila Pavlišová – a to opravdu stylově – 
chlebem a solí. Císař samozřejmě nepřijel s prázdnou a jako dar přivezl 
několik sazenic révy vinné, které byly slavnostně zasazeny v atriu školy.
Věřím, že si žáci i učitelé tento nevšední zážitek opravdu užili. nezbývá 
než poděkovat realizačnímu týmu pod vedením miroslava maxanta za 
neotřelý nápad, jak připomenout dětem kousek naší významné historie.

-ras-

ZŠ Jana Wericha

uvítání pro císaře Karla iv.

ZŠ genpor. Fr. Peřiny

V březnovém čísle Řepské 17 jsme informovali o matematických sou-
těžích v pátých třídách. mezitím se konalo obvodní kolo Pythagoriády 
(5. třídy), kde se úspěšnými řešiteli stali žáci Lucie kinkorová, Albert 
kadeřábek, Šimon Žán, max Inchin a žákyně Jitka Smékalová ze 4. B. 
Dále proběhly v ZŠ červený vrch soutěže Šikula a Šikulka, úspěšnými 
řešiteli se stali Lucie kinkorová (4. místo), Šimon Žán a Jitka Smékalo-
vá (1. – 3. místo).

V prvním květnovém týdnu se konalo republikové finále soutěže Pan-
gea, kde se Lucie kinkorová z 5. B. umístila mezi 65 žáky na krásném 
12. místě. Jak je vidět, matematika není pro všechny strašákem a žáci 
se tohoto předmětu nebojí.

Mgr. Jiřina Mariničová

Foto: -mish-

Škola přivítala 
zahraniční delegaci 
V pátek 18. dubna naši školu navštívila početná delegace rumunských 
učitelů a školních inspektorů z  Craiovy.  V doprovodu našich žáků – 
průvodců si prohlédli školní budovu, nahlédli do tříd při vyučování. na 
závěr návštěvy proběhla přátelská beseda s vedením školy, při které 
jsme si vyměnili zkušenosti z oblasti školství v Rumunsku a u nás.

Václav Soukup

Další matematické úspěchy ZŠ J. Wericha

Vážení rodiče, milí žáci,

Základní škola Jana Wericha v Řepích Vám nabízí od 6. ročníku vzdě-
lávání ve třídě s rozšířenou výukou tělesné výchovy zaměřenou na 
atletiku a všeobecnou sportovní aktivitu. Pro přijetí do 6. třídy s roz-
šířenou výukou tělesné výchovy pro školní rok 2016/2017  se budou 
konat sportovní talentové zkoušky, které se skládají z rychlostních, 
silových a vytrvalostních dovedností z oblasti atletiky, koordinace 
a pohyblivosti a z vybraných disciplín OVOV (Odznak všestrannosti 
olympijských vítězů). 

Termín konání zkoušek je 15.	6.	v	9	hod. Přihlášky jsou na webových 
stránkách školy www.zs-jana-wericha.cz a je nutné je odevzdat vede-
ní školy nejpozději do	10.	6.	2016.

Dále Vás upozorňujeme, že přijímáme žáky do 6. třídy s rozšířenou 
 výu kou jazyků. Termín rozdílových zkoušek z anglického jazyka je 
stanoven na 16.	6.	v	8	hod. Bližší informace u vedení školy.

Václav Soukup
Foto: Archiv školy
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Řepští hasiči v akci
Ve středu 4. května proběhlo v dopoledních hodinách v mateřské 
škole Bendova taktické cvičení řepských hasičů. Cílem cvičení bylo 
prověřit akceschopnost řepských dobrovolných hasičů a personálu 
mateřské školy při evakuaci budovy. Při příjezdu hasičů na místo zá-
sahu již probíhalo vyvádění dětí ven ze školky. Všechny třídy byly od 
vyhlášení poplachu do 8 minut venku. některé děti si spolu s hasiči 
vyzkoušeli praktické využití evakuační kukly. následně proběhl cvič-

ný zásah na fiktivní požár v prostoru školní kuchyně. Při průzkumu 
bylo zjištěno, že se v objektu stále nachází jedna učitelka s dítětem, 
která byla hasiči šťastně zachráněna a transportována ven z budovy. 
Pro statečné děti i paní učitelky byla za odměnu provedena ukázka 
hasičské techniky. Po skončení cvičení následovalo jeho vyhodnoce-
ní. Zkušenosti, které všichni aktéři získali, poslouží v budoucnosti 
nejen hasičům, ale také personálu mateřské školy a v neposlední 
řadě i dětem.
Touto cestou bych rád poděkoval ředitelce mgr. Ivaně Panochové, 
celému učitelskému sboru a zaměstnancům školky za profesionální 
přístup a vstřícné jednání při realizaci cvičení. Poděkování patří také 
městské policii za výbornou spolupráci.

Velitel cvičení – Tomáš Pokorný (Hasiči Řepy)

Foto: Archiv školky

Zahradní slavnost 
V mateřské škole Laudova se speciálními třídami jsme se rozhodli oslavit 
příchod jara, a tak jsme ve spolupráci se spolkem LAUDOVkA pozvali v dub-
nu rodiče a přátele dětí na naši krásnou zahradu. 
Počasí nám přálo a sluníčko přilákalo mnoho dospěláků k tomu, aby při-
šli strávit příjemné odpoledne se svými dětmi. Slavnost zahájila ředitelka 
mgr. Alena Lucová, která všechny příchozí přivítala a seznámila je s odpo-
ledním programem. Pro společné hry a sportování byly připraveny různé 
aktivity – hod míčem na cíl i na dálku, hokejbal na hřišti, kreslení křídami 
na tabuli, průlezky, houpačky, skluzavka a samozřejmě kreativní tvoření 
v pískovišti.
na terase nabízel spolek LAUDOVkA možnost zakoupení drobných před-
mětů v Blešáku, a tím přispět na nákup didaktických pomůcek či her pro 
naše děti. Většinu předmětů nám do Blešáku věnovali rodiče dětí. Prvních 
padesát kupujících obdrželo od Spolku LAUDOVkA poukázku na cukrovou 
vatu, která byla k dostání na vedlejší terase.
Odpolední program vyvrcholil divadelním představením pohádky O Šípko-
vé Růžence, hraném přímo u pískoviště. Dětem se pohádka moc líbila a za 
to, že dávaly tak pěkně pozor, dostaly pohádkovou omalovánku.
Zahradní slavnost jsme si všichni pěkně užili, děti byly spokojené, že moh-
ly strávit odpoledne v mateřské škole společně se svými blízkými.

Mgr. Michaela Mikulová

Foto: Archiv školky

HURÁ NA PRÁZDNINY

Loučíme se se školou
Také se nemůžete dočkat, až konečně začnou prázdniny? Přijďte 
jejich začátek oslavit do Aktivního lesoparku na Fialce, kde na vás 
23. června od 16 hodin čeká zábavné odpoledne pro celou rodinu.
Připraveny jsou hry a soutěže pro děti, o zábavu se postará živá ka-
pela, chybět nebude ani občerstvení.
Během června mají žáci řepských škol také možnost vyzdobit no-
vé betonové lavičky umístěné v nově opraveném řepském parteru. 
A právě na této akci bude vyhlášena ta nejhezčí.
neváhejte a přijďte se pobavit, rozloučit se se školou a vykročit 
k báječným, sluncem zalitým prázdninám!

-ras-

aneb Matefiská ‰kola SocháÀova,  

Praha 17 – ¤epy 

p fi i j m e

pomocnou sílu
do ‰kolní kuchynû 

na poloviãní pracovní úvazek.

Nástup od 1. 9. 2016

Nabídky na email: sjsochanova@seznam.cz 
nebo na tel. 731 129 575
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V letošním roce jsme již po čtyřiadvacáté uctili památku dlouholetého 
význam ného člena řepského Sboru dobrovolných hasičů Františka Zvoníč-
ka. memoriál, který nese jeho jméno, se tento rok konal trochu netradičně 
už druhou květnovou sobotu. na travnaté ploše naproti Úřadu městské 
části Praha 17 se letos sešlo 35 družstev z 10 sborů z celé Prahy. V nabi-
té konkurenci se neztratily ani domácí týmy, které bojovaly v kategoriích 
mladších dětí, žen a mužů nad 35 let. V duchu hesla „jeden za všechny, 
všichni za jednoho“ svorně obsadili řepští borci stříbrné příčky. největší 
radost nám udělaly děti, které předvedly skvělý požární útok a převálco-
valy i obávané soupeře. Soutěž se letos opravdu vydařila a nezbývá než 
se těšit na příští jubilejní rok, kdy náš sbor oslaví již 125. výročí od svého 
založení.

Mgr. Veronika Jánská,
starostka SDH Řepy Foto: Archiv SDH Řepy

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

 1. 6. 2016 – Překážkové odpoledne
 7. 9. 2016 – Běžecké odpoledne (sprint, vytrvalost)
21. 9. 2016 –  Finále Atletické ligy – Vícebojařské odpoledne  

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

I letos na děti čeká losování dvou horských kol Author, jak mezi všemi závodníky, tak vítězi celé série závodů v daných kategoriích. 
Dětská Atletická liga Řepy je sérií závodů, která dává šanci každému dítěti a každý si odnese něco dobrého. Závody jsou již tradičně 
na hřišti ZŠ Jana Wericha a prezentace v den závodu je vždy od 15.30 hod., start závodu od 16 hodin.  Také rodinný závod, který 
se přesunul do lesoparku Řepy, bude odstartován prezentací od 9.30 hod. a start závodu od 10.00 hodin. Po závodě na děti čeká 
opékaní buřtů. Veškeré změny a časové harmonogramy, můžete sledovat na stránkách www.atletikarepy.cz                    Tomáš Slavata 

Foto: -mish-

10. května odpoledne se na louce před řepskou radnicí opět vydatně zá-
vodilo. konal se zde již šestý ročník závodů Slavata Triatlon Tour. Soutě-
žící děti byly rozděleny do kategorií podle věku a závodily v disciplínách 

„kachny“ (namísto tradičního plavání), jízdě na kole a běhu. Tomáš Sla-
vata všem závodníkům vždy nejprve detailně vysvětlil podmínky, popsal 
trasu a mohlo se začít.
Bylo zřejmé, že malí závodníci do svých výkonů dávají naprosté maximum. 
Počasí jim přálo, bylo skutečně krásně, takže nezřídka po závodu skončil 
některý ze závodníků totálně vyčerpaný, ale spokojený na trávě na dece 
u svých rodičů, kde mohl nejen načerpat nové síly, ale hlavně sledovat 
průběh dalších závodů.
Předávání cen bylo velmi chytře rozděleno do dvou časů, takže nejmenší 
děti se mohly radovat ze svých ocenění brzy a nemusely čekat až na konec 
závodů, který proběhl až kolem 19 hodiny a patřil nejstarším závodníkům 
do 18 let. První ročník tohoto projektu se uskutečnil v roce 2010. Cílem 
je propojit svět dětí z dětských domovů s dětmi z běžných rodin. V roce 
2012 získal ocenění jako nejlepší charitativní projekt roku. Smyslem akce 
je vést děti ke sportu a ukázat jim, že i přes nepříznivé podmínky stojí za 
to bojovat za své sny.
Závody měly, tak jako každý rok, obrovský úspěch a těšíme se na jejich 
další ročníky.

-mish-

Slavata Triatlon tour 2016

Řepští hasiči vybojovali stříbro
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V neděli 8. května 2016 se konal již třetí ročník turnaje přípravek na 
našem travnatém hřišti. na turnaj zavítaly týmy zvučných jmen, jako 
jsou Fk motorlet, Fk Dukla Praha, FC Tempo Praha, FC Přední kopanina, 
TJ Sokol Stodůlky, TJ Sokol Bílá hora. náš klub postavil dva týmy – „čer-
vení“ a „modří“. Do hry se tak celkem dostalo 16 našich hráčů a myslím 
si, že si všichni zahráli do sytosti. Jelikož se turnaj hrál systémem dvou 
skupin, poté se postupovalo do dalších dvou skupin dle umístění v zá-
kladních skupinách a nakonec nás ještě čekaly zápasy o konečné umís-
tění. Celkem tedy sedm zápasů každý tým.
Jak už jsem zmiňoval, tak TJ Sokol Řepy poskládal dva týmy. První „čer-
vení“ byl silnější poskládaný převážně z hráčů ročníku 2005 – Adam 
Ondrák, matěj mottl, Jiří Beránek, yuta nishinaka, Samuel Jelínek, do-
plněn hráči ročníku 2006 – mathias kolda, Denis kočovský, Štěpán Říha, 
aby byl schopen držet krok se silnými týmy. Což se povedlo a dostal se až 
do finále, kde bohužel nestačil na mužstvo Fk motorletu a prohrál 0:2. 
To znamenalo, že skončili na krásném 2. místě a já je moc chválím za 
předvedenou hru a nasazení.
náš druhý mladší tým byl naopak složen pouze ze tří hráčů 2005 – Jakub 
kraus, Lukáš majer, max Inčin a z převahy hráčů 2006 – Jan Podařil, 
Adam Strupek, Filip Vávra, Jiří Řehánek, Juriy motovylchuk a do turnaje 
vstupoval hlavně kvůli sbírání zkušeností. A povedlo se. některé zápasy 
kluci svým soupeřům hodně znepříjemnili. nakonec se dostali do boje 
o 7. místo s týmem Fk Dukla Praha. Ve skupinách se našemu týmu poda-
řilo tento tým 2x porazit. Bohužel poslední zápas už na soupeře nenašli 
recept a prohráli. nakonec to bylo 8. místo. Přesto je musím také moc 
pochválit, jak v některých zápasech ukazovali, že se už umí postavit 
i starším klukům. Super. 

Za zorganizování tohoto, dle mého názoru pěkného turnaje, kdy nám 
přálo počasí, bych rád poděkoval řediteli turnaje Davidovi Strupkovi 
a hlavním pomocníkům Jarče, natálce, Janě, Andree, Anně a vlastně 
všem maminkám, které připravily občerstvení, které za symbolickou 
cenu prodávaly ve stánku. Utržené penízky jsme použili na úhradu ob-
čerstvení hráčů. Zbytek peněz jsme využili na naši zahraniční misi do 
Vídně, kde jsme se o víkendu 13. – 15. 5. 2016 účastnili mezinárodní-
ho turnaje. Takže ještě jednou velké díky. Dále všem, kdo se nějakým 
způsobem podíleli na absolvování (kolegové trenéři Jirkové a Petr, za-
pisovatel michal, fotograf Jirka) a nakonec rodičům, rodinným přísluš-
níkům a ostatním fanouškům za opravdu bouřlivé povzbuzování. moc 
děkujeme a doufáme, že nám zachováte přízeň. Pro ostatní je to možná 
pozvánka na návštěvu některého z domácích zápasů našich týmů mlá-
deže nebo dospělých.

Trenér týmu přípravky Jiří Kočovský
TJ Sokol Řepy-FOTBAL

TJ Sokol Řepy 
fotbal informuje

Je dobojováno, trofeje rozdány, vše uklizeno a už se trénuje na další zá-
vody.  Je to jen pár dní, kdy se na Bikrosové dráze v Řepích utkaly největší 
hvězdy BmX o poslední body na letní olympijské hry RIO 2016! Od pát- 
ku 13. do neděle 15. 5. probíhal mezinárodní závod UCI king of Pra-
gue 2016. Závod, který spojuje českomoravský pohár a kvalifikační závod 
na olym piádu v Rio de Janieru. 
Představilo se nám celkem 15 kategorií, více než 500 závodníků z 12 států, 
od dětí do šesti let až po světovou elitu! Sobotní rozjížďky odstartovaly 
šestileté děti již v půl deváté ráno.  Rodiče fandili a podporovali ze všech 
sil. Chvílemi sice trochu drasticky (jeď, nebo budeš bez večeře), ale bylo 
vidět, že je to řečeno s nadsázkou. 

První čtvrtfinále sledovalo zhruba 1 200 lidí, a tak závodníci šlapali do 
pedálu, co to šlo. I když se padalo a párkrát byla potřeba asistence zdra-
votníka, tak se naštěstí nic vážnějšího nestalo. 
15. května jsme se probudili do slunečného rána, které se ale brzy mělo 
změnit na mrazivý a deštivý den.  Chvilku pršelo, chvilku svítilo, a tak trať 
byla poměrně kluzká a proto o pády nebyla nouze. Všichni i přes veškeré ná-
strahy počasí a nebezpečí jeli s větrem o závod a to doslova! na všech byla 
posléze vidět úleva, když dojeli do cíle a mohli se zabalit do mikin a dek. 
Všichni ale byli napjatí, jak si povede v tomto větru kategorie eLITe, která 
jela PRO sekci, kde se skáče přes 5 metrů do výšky a 9 metrů do dálky. 
Do nejočekávanějšího finále se probojovali oba naši reprezentanti, a to 
jak Jan Švub, tak i Romana Labounková. Oba zajeli nejlepší jízdu, jakou 
jsme za celý víkend viděli, a oběma to přineslo vytoužené první místo. 
Díky tomuto závodu se do RIA 2016 kvalifikovali Brazilský závodník Rena-
to Rezendes, německý reprezentant Brethauer a cenné body získal i náš 
závodník honza Švub, který má olympiádu na dosah ruky. Poslední body, 
které rozhodnou, zda nakonec bude reprezentovat naši republiku Švub, se 
rozdělí na mistrovství světa v BmX v kolumbii.
JUnIOR eLITe WOmen & eLITe WOmen:	1.	Romana	Labounková	–	
Bikrosklub Jeseník, 2. Daniëlle Vrenegoor – nizozemí,  
3. Regula Runge – německo.
JUnIOR eLITe men:	1.		Mikuláš	Nevrkla – TJ BmX Pardubice,  
2. Jonas Ballbach – německo, 3. Sebastian Sulka – Slovensko.
eLITe men:	1.	Jan	Švub – Bikrosclub Řepy, 2.	Luis Brethauer – německo, 
3.	 Julian Schmidt – německo. -redakčně kráceno-

Proběhl mezinárodní závod uCi King of Prague 2016

Foto: Archiv TJ Sokol Řepy

Foto: -mish-
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Okénko do řepské historie
V dnešní historické rubrice Řepské sedmnáctky chci navázat na předchozí článek kolegy Jana Bössera s názvem 
„Vrata hasičárny dokořán“. Já si je dovolím pootevřít ještě více a ze současnosti se pojďme trochu ponořit do historie 
a zavzpomínat na doby minulé. 

hasičský sbor je jeden z nejstarších spolků působících v obci, který příští 
rok oslaví 125 let od svého založení. I když??? Jeho počátky založení sice 
sahají do ledna roku 1892, kdy se konala první řádná valná hromada, na 
které si tehdejší zakladatelé dali do vínku krásné heslo „Pro Boha, vlast 
a bližního“. O „Řepácích“ je však známo, že slaví vše, všude a kdykoliv, 
a tak slavit lze i v letošním roce. Z dokumentů a kroniky se totiž dozví-
dáme, že již rok před tím, tedy v roce1891 se konaly přípravné práce pro 
zmiňovanou ustavující schůzi pro „hasičinu“ nadšených rodáků. Do svého 
čela si tehdy zvolili předsedu Františka kratochvíla, toho času starostu ob-
ce, dále velitele matěje Zvoníčka a jednatele Josefa kašpara. Dalšími členy 
výboru byli pánové: rolník Josef Bubník, tesař Silvestr Písecký, tesař Fran-
tišek Zvoníček, domkař Václav holeček, tesař Josef Chalupa, kovář Václav 
Dvořák, zedník Václav mašek, tesař Václav Fiřt a tesař Jaroslav hornof. Byly 
schváleny stanovy a zaslány k dalšímu vyššímu schválení. Téměř rok trvalo, 
aby po jejich malé změně byly schváleny. A tak řádná první ustavující valná 
hromada se konala 31. ledna 1892, která si do čela správního výboru zvo-
lila předsedu Josefa Bubníka, místopředsedu Jaroslava hornofa, velitele 
Ludvíka Jandu a jednatele Josefa kašpara.  Současně členy výboru pány 
kratochvíla, Fiřta, Pachmana, Chalupu, holečka, Dvořáka, Zvoníčka a zá-
stupce obce Josefa horešovského. 

na historických snímcích ze 40. let minulého století lze poznat opakující 
se jména potomků zakladatelů sboru. Ostatně i někteří členové z dnešní 
generace jsou přímými potomky zakladatelů. V Řepích hasičina přechází 
z generace na generaci, nebo chcete-li, prostě se dědí. Otevřeným dveřím 
řepské hasičárny pro veřejnost také následovalo v sobotu 7. května setkání 
členů, kteří aktivně působili v řepském sboru v 50. – 70. letech minulé-
ho století a kteří jsou již jakýmisi přispívajícími členy. Bylo to až dojemné 
setkání, dnes -sátiletých seniorů, některých o hůlkách, byť duchem stále 
svěžích, přesto slzám dojetí ze setkání se neubránících. Setkání se zúčast-
nilo neuvěřitelných bezmála čtyřicet seniorů a seniorek.
V letošním roce také nelze nevzpomenout 15. let od prvního pokusu o vy-
tvoření světového rekordu se zapsáním do Guinessovy knihy rekordů v dál-
kové přepravě vody, na kterém se řepský sbor hasičů významně spolupo-
dílel. Jednalo se o přepravu vody z máchova jezera do Ralska z cisterny do 
cisterny v celkové délce 42,7 km v roce 2001. napoprvé se to nepodařilo. 

Rok poté však ano. Došlo k zopakování celé akce, ovšem tentokrát v do-
pravě vody ze stroje do stroje, a tam rekord činil neuvěřitelných 52,4 km. 
Tato skutečnost pak měla být završena konáním oslav, tehdy 110. výročí 
založení řepského spolku, které však zhatily právě ničivé povodně v Praze, 
na jejichž odstraňování se náš sbor podílel.

Jaroslav Hájek, zástupce starostky

Sedící zleva: Dubinová-Stachová, Kučerová, Křížek, Mikeš, Krob, Ulrichová, 
Tesařová-Hrunková. První řada: Funk, Kuba, Zvoníček, Hlinka, Mikeš, 
Protiva, Zeman. Druhá řada: Svoboda, Helebrant, Kotík, Šmíd, Stach

Ještě dnes poznáváme známé tváře pánů Kučery, Maredy, Zvoníčka, Pěče, 
Mikeše a Dvořáka

Další z historických klenotů našeho sboru. Zachráněná stříkačka koňka 
přibližně z roku 1900, těsně před dokončením celé renovace. Zachráněná 
proto, že nebýt zručných a řemeslných rukou pro historii zapálených 
nadšenců, jakými jsou pan Stanislav Malý se svým týmem, který ji celou 
zrepasovali do původní krásy, nebylo by generacím po nás již co ukazovat. 
K tomuto historickému klenotu se v některém čísle Řepské sedmnáctky 
vrátíme. A pan Malý slíbil: „Až bude úplně hotová, vše vám k ní povím.“ 
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Domov sv. Karla Boromejského slaví narozeniny
V září oslavíme 20 let od chvíle, kdy byl založen Domov sv. Karla Boromejského v Praze - Řepích, 
aby navázal na přerušenou tradici péče o potřebné lidi, kterou v rámci svého poslání poskytovaly 
a dodnes poskytují sestry boromejky. 

Ohlédneme-li se zpět, zjis-
tíme, že klášter v Řepích, 
ve kterém dnes Domov 
sídlí, má velmi bohatou 
minulost. Jak to v životě 
chodí, zažíval časy dobré 
i zlé. Jeho historie se za-
čala psát v roce 1837, kdy 
z Francie do Prahy přišly 
sestry boromejky a usídlily 
se pod Petřínem. V r. 1858 
v Řepích zakoupily poze-
mek zvaný Taicmanův dvůr 
a vystavěly na něm klášter, 
ve kterém se následně sta-
raly o sirotky. V důsledku 

epidemie musel být ale sirotčinec uzavřen. Od roku 1864 do r. 1948 v ob-
jektu kláštera působila ženská trestnice. Řádové sestry zde žily a výchovně 
působily na odsouzené ženy více než osmdesát let. Po zrušení věznice byl 
na tomto místě zřízen ústav so ciál ní péče pro dospělé. 
V padesátých letech došlo k násilné likvidaci řádů, tedy i kongregace milo-
srdných sester sv. karla Boromejského. Sestry byly odsunuty do pohraničí, 
veškerý majetek jim byl zabaven a mnohé z nich nespravedlivě obžalovány 
a odsouzeny. Od roku 1958 se uživatelem budovy kláštera stává Výzkumný 
ústav zemědělské techniky.
klášter byl sestrám opět navrácen v 90. letech 20. století. Objekt se na-
lézal ve velmi špatném stavu, který dokumentuje celá řada historických 
fotografií. Po složité a nákladné rekonstrukci, na níž se podílely subjekty 
státní správy a mnoho dobrodinců z řad firemních a individuálních dárců, 
dne 1. září 1996 zakládá kongregace Domov sv. karla Boromejského a ote-
vírá ho ke službě nemocným seniorům. Do budovy kláštera se po dlouhých 
letech navrací také ženská věznice.
Během dvaceti let se podařilo ze zchátralého objektu kláštera vybudovat 
útulný domov, který slouží nemocným seniorům, o něž se nemůže postarat 
jejich rodina, nebo jsou opuštění a potřebují pomoci. Těmto lidem zde kaž-
dodenně s láskou a obětavostí sloužíme a snažíme se jim zpříjemnit nelehký 
úděl stáří a nemoci. Odměnou je nám jejich spokojenost a úsměv na tváři.
každé narozeniny se mají náležitě oslavit – a co tedy chystáme u nás v Do-
mově? Snažíme se sestavit pestrý program, který potěší a kulturně obo-
hatí naše návštěvníky. Připravili jsme třetí ročník oblíbeného Vinobraní 
v klášteře, které proběhne v neděli 11. září od 14. 00 hod. v naší zahradě 
a které se letos ponese v duchu 20. výroční založení Domova a připomínky 
220. narozenin slavného českého loupežníka Václava Babinského. Tento 
lupič po dvacetiletém žaláři skončil v řepském klášteře jako zahradník 
a pro nás je symbolem polepšeného člověka a napraveného hříšníka. ná-
vštěvníky vinobraní čeká zábavné odpoledne s Jožkou Šmukařem a cimbá-
lovou muzikou, Saxofonovým kvartetem ze Zličína, makotřaskými stařena-
mi s doprovodnou kapelou, orchestrem Archioni Plus a Janou Rychterovou 
a spol. Účast přislíbil i sám slavný loupežník, který si již chystá nedělní 
oblek. Bude-li v dobré náladě, přivede s sebou i svou souputnici loupež-
nického řemesla Apolenu hoffmanovou. V tento výjimečný den jsou u nás 
vítáni všichni počestní občané v dobových kostýmech a převlecích za lupi-
če a loupežnice. nejlepší kostým vyhodnotíme a odměníme. Zajištěno bu-
de občerstvení i dobré vínečko. Postaráme se také o zábavu pro malé děti.

V pátek před vinobraním proběhne v refektáři Domova vernisáž výstavy 
fotografií řepského rodáka Josefa Czwartynského a autogramiáda nové 
knihy Jaroslava hájka. Plánujeme také besedu s historikem a autorem kni-
hy o Václavu Babinském Adamem Votrubou. V prostorách kostela sv. Ro-
diny natočíme LIVe CD sopranistky Pavlíny Senič, které bude sloužit jako 
připomínka výročí a v průběhu září nás navštíví i zahraniční pěvecký sbor 
z kalifornie. 
V říjnu si také připomeneme 140. výročí úmrtí sestry Charitas – Alberti-
ny hraběnky z Coudenhove, která byla představenou kláštera v době, kdy 
v něm sídlila ženská trestnice a zahradničil Babinský. Snad neprozradíme 
tajemství, když uvedeme, že o těchto historických postavách by měla po-
jednávat nová kniha Jaroslava hájka, jejíž křest u nás proběhne.

Chystáme i některá překvapení, o kterých budeme veřejnost informovat. 
Přípravy oslav jsou nyní v plném proudu a my věříme, že se vše dobře po-
daří a na podzim u nás budeme moci návštěvníky přivítat.

Závěrem nezbývá než popřát Domovu mnoho dalších úspěšných let a vy-
prosit Boží požehnání pro jeho milosrdnou službu nemocným.

Chcete-li Domov k narozeninám obdarovat, můžete přispět na 
sbírkový účet číslo 1061010610/5500 u Raiffeisenbank pod va-
riabilním symbolem 191996 nebo poslat dárcovskou sms ve tvaru 
DMS	 DOMOVREPY na číslo 87	 777. Váš dar pomůže k zachování 
kvality naší péče a k rozvoji dalších projektů. 

Děkujeme a těšíme se na vaši návštěvu v průběhu letošních oslav.
Ing. Monika Straková

pRO řEpskÉ pAtRIOty
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V červnu je u nás důležitých hned několik termínů. Především je tu za-
se po roce 1. červen a s ním Den dětí! V Řepíku jsme pro všechny děti 
a jejich rodiče letos připravili dárek v podobě divadelního představení 
O koblížkovi (Sváťovo dividlo) a to pro všechny zcela zdarma! 
Pravidelný program centra končí v pátek 24. června a den před tím by-
chom se s vámi opět rádi sešli v lesoparku, popovídali, opekli pár buřtí-
ků a jablíček a rozloučili se před prázdninami. Sledujte naše internetové 
stránky a Facebook, tam se veškeré podrobnosti včas dozvíte.
největší akcí června bude ale BAZáRek PRO mADLenkU. Tentokrát se 
pokusíme být tu pro vás a prodávat pro dobrou věc hned tři dny po sobě, 
konkrétní termín je 9. – 11. června. A kdo byste madlenku ještě neznal, 
dnes vám ji představíme:
madlenka je nyní už desetiletá holčička, naší úžasné lektorky kačky, kte-
rá se stará o vaše děti na Školičkách bez rodičů. madlenka měla bohužel 
už u maminky v bříšku obrovskou smůlu a do života si přinesla těžké po-
hybové postižení a vážnou poruchu komunikace. Protože je ale kačka ta 
nejúžasnější ženská a máma pod sluncem, která se nikdy nevzdává, vy-
bojovala pro madlenku spoustu věcí, a to především v boji s nesmyslnými 

požadavky úřadů, které jí péči o těžce postižené dítě nijak neuleh čují… 
Díky kačce je madlence 10 let, směje se a navštěvuje základní školu. neu-
věřitelné! Samozřejmě to vše zvládají také za pomoci osobní asistentky, 
na kterou má takto znevýhodněné dítě ze zákona nárok. Bohužel zákon 
neuvádí, kdo by měl asistentku financovat… nějaké peníze lze získat od 
nadací, ale i tak znamená osobní asistentka a další péče o madlenku pro 
rodinu se třemi dalšími zdravými dětmi nemalou finanční zátěž. 
A proto se další naše šikovná lektorka a kamarádka Petra rozhodla po-
řádat dobročinný bazar, jehož celý výtěžek putuje na konto madlenky 
a platí se z něj asistentka, která pomáhá madlence zvládat běžné život-
ní situace – psát, malovat, oblékat se, ale také komunikovat s okolím 
a zkrátka neztratit se v tom velkém a složitém světě. 
Tak teď víte vše. A zbývá už jen přijít 9. – 11. června k nám do Řepíku 
a podívat se po něčem milém, pěkném či praktickém a pomoci tak jedné 
rodině, kterou možná občas potkáváte mezi paneláky. na Bazárku se 
prodávají věci nové i z druhé ruky, hračky i oblečení, také něco na zub 
a hlavně –  nAkUPUJe Se ZDe PŘeDeVŠím SRDCem…  

Za tým MC Řepík, Míša Záleská

MC Řepík – Červen ve znamení pomoci Madlence!

Květnové vítání občánků

Po jejich přivítání dostala slovo starostka Jitka 
Synková a následovalo pásmo písniček a říkanek 
v podání dětí z mŠ Socháňova v doprovodu svých 
učitelek hany Paulové a Andrey kratochvílové.
Po osobních přáních a předání dárků od paní sta-
rostky přišlo na řadu fotografování a pořízené 
fotografie spolu s dvd budou zcela jistě hezkou 
vzpomínkou jak pro rodiče, tak v budoucnu i pro 
samotné děti.
Ještě jednou vítáme naše nejmenší občánky v naší 
městské části a přejeme jim do budoucích let hod-
ně zdraví a štěstí.

Foto: -mish-

17. května řepská radnice opět ožila žvatláním a broukáním malých batolátek. nastalo další vítání 
nových řepských občánků. A že jich tentokrát bylo hodně! Ve dvou skupinách celkem 19 dětí.
Obřad probíhal svým tradičním způsobem, o jehož průběh se pečlivě staraly matrikářky občansko-
-správního odboru.

Novými občánky se stali: 
maxim keltner, Lukáš Vitovský, kristýna Šindlerová, 
Josef Slavík, Jakub mach, Sofia Aliapuliu, Antonín 
Zouhar, Jindřich Somol, Tobiáš müller, Valérie 
Jungová, Josef maršík, Tereza Válková, melanie 
koldová, karolína hoke, Daniel mráz, Tereza 
kaljkovićová, Jakub Schoř, matěj mališ a Jasmína 
Jejkalová.

-mish-
Foto: -mish-
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Ke KaméNce – Tato starořepská ulice je po-
kračováním ulice U kaménky a její název nám 
má připomínat, že zde byla kamenitá půda. 
Protíná osu starých dolních Řep – Žalanské-
ho a končí v kolínově ulici u budovy konzu-
látu západoafrického státu Benin. Ulice dala 
též název nedaleké autobusové zastávce. 
Poprvé byla pojmenována v roce 1935 jako 
Plukovníka Švece, později, někdy v 50. le-
tech, přejmenována na Fibichovu. Z důvodu 
duplicity po připojení Řep k Praze mezi lety 
1968 – 73 byla pojmenována potřetí.

Jan Bösser 

Ke Kaménce
ŘePY – PRaHa 6

Foto: Jan Bösser

Tento výlet je určen rozhodně pro zdatné turisty s pevnou obuví, kteří ne-
trpí závratěmi. Děti možno vzít pokud jsou poslušné a již se nemusí nosit. 
S koly a kočárky rozhodně ne! Další podmínkou pro zdárné zvládnutí akce 
je suché počasí. V dešti, nebo po deštivých dnech a v zimě určitě ne! Berte 
to vážně – opravdu nestraším! Výlet není dlouhý – jen asi 10 kilometrů, ale 
pro náročnost terénu budou stačit.
Z autobusového nádraží na knížecí dojedeme za hodinu do obce křepe-
nice. Odjezdy o víkendu např. v 8.00, 8.25 nebo 9.40 hodin. V křepeni-
cích, než vyrazíme, si můžeme zvenku prohlédnout renesanční tvrz Jakuba 
krčí na – rožmberského stavitele rybniční soustavy. nazval ji „nový hrá-
dek krčínov“. Pak již vyrazíme po modré značce za cílem naší výpravy, do 
Alber to vých skal, které jsou též nazývány Bílé skály. Tyčí se nad obloukem 
Slapské přehradní nádrže v národní památkové rezervaci Drbákov – Alber-
tovy skály pod kopcem Drbákov.
Tento nádherný kout přírody nám zpřístupňuje naučná stezka, která byla 
naposledy rekonstruována v roce 2010. Je charakteristická pěšinami za-

řízlými do svahu, dřevěnými schůdky a skalními římsami. Občas je třeba 
se držet řetězů zabetonovaných ve skále. musím „smeknout“ před staviteli 
této stezky, bez kterých bychom tento kout naší země nemohli navštívit. 
Jen doprava materiálu a nezbytného nářadí do těchto nepřístupných míst!
naučná stezka má jedenáct zastavení, která nás informují o zdejším kraji 

a jeho historii, o fauně a floře skalnatých úbočí, stepí a suťovitých lesů, 
kde roste i tis červený. Lze zahlédnout ještěrku zelenou či užovku hladkou 
nebo obojkovou. Žije zde výr velký, krahujec obecný, holub doupňák, lej-
sek šedý či bělokrký a další mnohdy ohrožená zvířata. 
můžeme se zastavit na několika vyhlídkách a doslova se kochat jedinečný-
mi pohledy do zaplaveného údolí Vltavy.
Přibližně v půlce cesty se stezka otáčí a my se vracíme již schůdným teré-
nem k výchozímu místu, kde po modré značce pohodlně dojdeme do kře-
penic. Poslední autobus zpět odjíždí v 17.27 hodin. Pokud máme čas, lze se 
občerstvit v místní hospůdce.

Šťastnou cestu!     
Jan Bösser

výlet – Albertovy skály

Foto: Jan Bösser

Foto: Jan Bösser



zpěv hudební
nástroje

ZÁPIS DO KURZŮ KC PRŮHON 
NA ŠKOLNÍ ROK 2016 - 2017

13.6.-17.6.2016
20.6.-24.6.2016

školička

keramika
výtvarka
sochařina tanec

divadlo
mažoretky

bosu anGličtina
němčina
Francouzština

aerobik

turistika
jóGa

HUDBA, TANEC, DIVADLO
sólový zpěv - pro děti od 6 let
lektorka mgr. mga. eva kováříková,  
45 min / 1 800 kč
sólový zpěv (klasika, populár) - 45 min / 1 800 
kč děti od 6 let, 2 800 kč dospělí
hra na nástroj (klavír, keyboard, flétna, 
klarinet, saxofon, housle, kytara, bicí) - pro 
děti od 6 let (podle nástroje) i pro dospělé  
45 min / 1 800 kč děti, 2 800 kč dospělí
hudební přípravka - pro děti 5 až 8 let  
45 min / 1 000 kč 
piškotky - tanec a balet pro děti od 5 let  
120 min / 1 400 kč
akrobatický rock´n´roll - přípravka pro děti  
6 až 12 let 60 min / 900 kč
sedmikrásky - mažoretky pro dívky od 5 let  
60 min / 900 kč       
mateníček - folklorní taneční přípravka pro 
děti 4 až 6 let 60 min / 900 kč

KERAMIKA, VÝTVARKA
tvořílci - tvoření pro předškoláky od 4 let  
90 min / 1 200 kč 
keramika - pro děti od 6 let a pro dospělé  
90 min / 1 400 kč děti, 2 100 kč dospělí 
vrkoč - lidová tvůrčí dílna pro mladší školáky 
90 min / 1 200 kč  
výtvarná výchova - pro mladší i starší školáky 
90 min / 1 200 kč   
sochařská tvorba - pro studenty a pro 

dospělé lektor ak. sochař vojtěch malaník,  
120 min / 2 700 kč
kresebná tvorba - pro studenty a pro 
dospělé lektor ak. sochař vojtěch malaník,  
120 min / 2 700 kč   
 

CVIČENÍ, JÓGA 
cvičení pro děti - 4 až 7 let 45 min / 800 kč
aerobik pro dívky rekreační - 7 až 11 let  
60 min / 900 kč 
aerobik pro dívky soutěžní - 7 až 11 let  
120 min / 1 400 kč 
sportovky - pro kluky i holky 6 až 9 let  
90 min / 1 000 kč
cvičení pro dospělé - tabata (hiit), pilates, bosu 
core, power jóga, bodyform, bosu dynamic, 
balanční cvičení a jiné 60 min / 70 kč za 1 lekci 
integrální jóga - pro dospělé 90 min / 1 300 kč
jóga v denním životě - pro dospělé  
105 min / 1 400 kč
jóga v denním životě proti bolestem zad  
a kloubů - pro dospělé 105 min / 1 400 kč
cvičení po porodu (dopoledne) 60 min / 1 200 kč    
cvičení proti bolestem zad (dopoledne)  
60 min / 1 200 kč    

PRO NEJMENŠÍ  
cvičení pro rodiče s dětmi okolo 2 let  
(dopoledne) 45 min / 900 kč 
šikulky - výtvarná výchova pro rodiče s dětmi 
okolo 2 let 60 min / 1 000 kč   

brouček - kombinovaný program pro děti od  
2 do 3 let 240 min (dopoledne) / 200 kč za 1 lekci

TURISTIKA  
Ťapka - turistický oddíl pro děti od 6 let
mladší děti 60 min / 800 kč, starší děti  
90 min / 1 000 kč

JAZYKY  
angličtina, němčina, francouzština - pouze pro 
dospělé 90 min / 1 800 kč (min. počet účastníků 
pro otevření kurzu = 5)   

KONTAKTY, INFO:  
uvedené ceny jsou za školní pololetí, není-li 
uvedeno jinak
výuka v tomto školním roce končí v pátek 24. 6. 
2016 a v dalším školním roce začíná v pondělí  
5. 9. 2016.
další informace: 
alena kulhánková, email: kurzy@pruhon.cz, 
tel.: 601 324 846, www.pruhon.cz/kurzy

      TERMÍNY ZÁPISU:
        pro letošní účastníky kurzů: 
        pondělí 13. 6. až pátek 17. 6. 2016
        denně 13:00 - 19:00 hod
        pro nové zájemce:     
        pondělí 20. 6. až pátek 24. 6. 2016
        denně 13.00 - 19.00 hod

A4_ZAP_06_2016.indd   1 12.05.16   15:34
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VÝROBA DEK A POLŠTÁŘŮ

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ
DOPRAVA  ZDARMA

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

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ
DOPRAVA  ZDARMA

VŠE PRO VÁŠ BYT

NEVANOVA  1045 (dílna)
1047 (prodejna)

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

Pracovní doba:  Po–Pá  8.00–18.00 hod.

JirkazLandík
608z111z355

LubošzFrajer
603z172z584

www.frajers.cz
info@frajers.cz

Plzeňskáz521/239
Prahaz5,z155z00

ORTOPEDIE
MUDr. MILAN KARPÍŠEK

Makovského 1144/5
Praha 17 - Řepy

Tel.: 223 003 134
(od 6. 6. 2016)

✓ diagnostika a léčba pohybového 
aparátu dospělých i dětí

✓ UZ vyšetření dětských kyčlí
✓ zajištění operativy pohybového 

aparátu

MUDr. A. Albertová, MUDr. M. Šuková a MUDr. L. Hrabovská
Přijímáme nové pacienty k registraci. Ordinace praktickéhé lékaře v 3. patře  
Řepské polikliniky. V ordinaci od března vyšetření CRP, INR a StrepTest  
z kapky krve s výsledky k dispozici ihned.

Tel.: 235 302 689, 235 312 734
Návštěvní služba pondělí a středa před ordinační dobou.

MUDr. Hrabovská, MUDr. Albertová
Po: 13:00–18:00, obj 15:30–18:00
Ut:  13:00–16:00, obj 11:00–13:00 

Administrativa 16:00–18:00
St: 08:00–13:00, obj 13:00–15:00
Čt: 08:00–13:00, obj 13:00–15:00
Pá: 08:00–12:30

MUDr. Šuková
Po: 08:00–13:00, obj 13:00–15:00
Ut: 08:00–13:00, obj 13:00–15:00
St: 13:00–18:00, obj 15:30–18:00
Čt:  13:00–16:00, obj 11:00–13:00 

Administrativa 16:00–18:00
Pá: 08:00–12:30

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 :)
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sólový zpěv - pro děti od 6 let
lektorka mgr. mga. eva kováříková,  
45 min / 1 800 kč
sólový zpěv (klasika, populár) - 45 min / 1 800 
kč děti od 6 let, 2 800 kč dospělí
hra na nástroj (klavír, keyboard, flétna, 
klarinet, saxofon, housle, kytara, bicí) - pro 
děti od 6 let (podle nástroje) i pro dospělé  
45 min / 1 800 kč děti, 2 800 kč dospělí
hudební přípravka - pro děti 5 až 8 let  
45 min / 1 000 kč 
piškotky - tanec a balet pro děti od 5 let  
120 min / 1 400 kč
akrobatický rock´n´roll - přípravka pro děti  
6 až 12 let 60 min / 900 kč
sedmikrásky - mažoretky pro dívky od 5 let  
60 min / 900 kč       
mateníček - folklorní taneční přípravka pro 
děti 4 až 6 let 60 min / 900 kč

KERAMIKA, VÝTVARKA
tvořílci - tvoření pro předškoláky od 4 let  
90 min / 1 200 kč 
keramika - pro děti od 6 let a pro dospělé  
90 min / 1 400 kč děti, 2 100 kč dospělí 
vrkoč - lidová tvůrčí dílna pro mladší školáky 
90 min / 1 200 kč  
výtvarná výchova - pro mladší i starší školáky 
90 min / 1 200 kč   
sochařská tvorba - pro studenty a pro 

dospělé lektor ak. sochař vojtěch malaník,  
120 min / 2 700 kč
kresebná tvorba - pro studenty a pro 
dospělé lektor ak. sochař vojtěch malaník,  
120 min / 2 700 kč   
 

CVIČENÍ, JÓGA 
cvičení pro děti - 4 až 7 let 45 min / 800 kč
aerobik pro dívky rekreační - 7 až 11 let  
60 min / 900 kč 
aerobik pro dívky soutěžní - 7 až 11 let  
120 min / 1 400 kč 
sportovky - pro kluky i holky 6 až 9 let  
90 min / 1 000 kč
cvičení pro dospělé - tabata (hiit), pilates, bosu 
core, power jóga, bodyform, bosu dynamic, 
balanční cvičení a jiné 60 min / 70 kč za 1 lekci 
integrální jóga - pro dospělé 90 min / 1 300 kč
jóga v denním životě - pro dospělé  
105 min / 1 400 kč
jóga v denním životě proti bolestem zad  
a kloubů - pro dospělé 105 min / 1 400 kč
cvičení po porodu (dopoledne) 60 min / 1 200 kč    
cvičení proti bolestem zad (dopoledne)  
60 min / 1 200 kč    

PRO NEJMENŠÍ  
cvičení pro rodiče s dětmi okolo 2 let  
(dopoledne) 45 min / 900 kč 
šikulky - výtvarná výchova pro rodiče s dětmi 
okolo 2 let 60 min / 1 000 kč   

brouček - kombinovaný program pro děti od  
2 do 3 let 240 min (dopoledne) / 200 kč za 1 lekci

TURISTIKA  
Ťapka - turistický oddíl pro děti od 6 let
mladší děti 60 min / 800 kč, starší děti  
90 min / 1 000 kč

JAZYKY  
angličtina, němčina, francouzština - pouze pro 
dospělé 90 min / 1 800 kč (min. počet účastníků 
pro otevření kurzu = 5)   

KONTAKTY, INFO:  
uvedené ceny jsou za školní pololetí, není-li 
uvedeno jinak
výuka v tomto školním roce končí v pátek 24. 6. 
2016 a v dalším školním roce začíná v pondělí  
5. 9. 2016.
další informace: 
alena kulhánková, email: kurzy@pruhon.cz, 
tel.: 601 324 846, www.pruhon.cz/kurzy

      TERMÍNY ZÁPISU:
        pro letošní účastníky kurzů: 
        pondělí 13. 6. až pátek 17. 6. 2016
        denně 13:00 - 19:00 hod
        pro nové zájemce:     
        pondělí 20. 6. až pátek 24. 6. 2016
        denně 13.00 - 19.00 hod
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Nabízíme: kadeřnictví (Matrix), 
kosmetika (Babor), modelace nehtů, manikúra, 

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

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

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

Kosmetický a kadeřnický salon

Giaccomo

PRANIC ENERGY HEALING
Poznejte léčivou sílu prány – univerzální životní energie

Rezervace: helena.stranska@pranicenergyhealing.cz

Tel.: 602 257 727
Aktuální termíny seminářů na  

www.pranicenergyhealing.cz

Ú K L I D O V É  P R Á C E

JAN BÖSSER
Žalanského 36/29, 163 00 Praha 6

tel.: 603 423 612 • bosser@volny.cz

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

malování • lakování

OPRAVY SPOTŘEBIČŮ 
zn. WHIRLPOOL

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

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

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

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

www.pochoden-praha.cz

++ 
 
  

 
 
 
 
 
 

603 456 275 
 
 

info@hyrman.cz  
 
 

www.hyrman.cz  
 

Chcete úspěšně prodat byt 
nebo jinou nemovitost?  

 
 

17 let 
praxe 

 

 
 

Garance 
KVALITY 
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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)

SLEVA 
30%

z montáže

Po předložení tohoto kuponu

ŽALUZIE 
SÍTĚ PROTI HMYZU

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

stejné IČ
stejná adresa
stejný kontakt24 let

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

ÚPRAVY A OPRAVY ODĚVŮ
Šití a pletení na zakázku

Čistírna oděvů a kůže
Mandlování a praní prádla

Prodej dámské módy
www.PLETENA-MODA.cz

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

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

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

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

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

Drahoňovského 810/1
Praha 6 - Řepy 163 00

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

www.veterinadelta.cz

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

So: 9.00–12.00
Operační hodiny:

Po–Pá: 11.30–15.00

Řepy
KUPÓN
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největší síť nejoblíbenějších fitness | trenérka v kruhu kontroluje
správnost cvičení | efektivní kruhový trénink |betterbelly specialista 
na hubnutí bříška | nutri poradenství pro ženy | afterburn efekt
superkompenzace  | výživové doplňky | POUZE PRO ŽENY

TEL 702 021 001
Nabízíme	k	pronájmu	volné	prostory	

svěřené	do	správy	MČ	Praha	17:
➟  Španielova čp. 1289, kancelář o vel. 18,10 m2, 

přízemí – min. nájemné 1165,42 Kč / m2 / rok 
bez služeb.

➟  Jiránkova čp. 1136, kancelář o vel. 69,10 m2, 
přízemí – min. nájemné 1165,42 Kč / m2 / rok 
bez služeb.

➟  Jiránkova čp. 1138, kancelář o vel. 69,10 m2, 
přízemí – min. nájemné 1165,42 Kč / m2 / rok 
bez služeb.

➟  Drahoňovského čp. 1192 garážová stání č. 39 
v suterénu halových garáží o vel. 14 m2 – min. 
nájemné 863,28 Kč Kč / m2 / rok bez služeb+DPH

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

obecního majetku.
Informace: pí.novozámská, tel.: 234 683 529, kancelář č. 213, 

1. patro, budova Úmč Žalanského 291, Praha 6 – Řepy, 
e-mail: michaela.novozamska@Praha17.cz 

ŘEPSKÁ vychází v nákladu 12 000 výtisků
a roznáší se do všech řepských schránek.

máte-li zájem u nás inzerovat, napište nám. Veškeré informace 
naleznete i na webu mč Praha 17, www. repy.cz v sekci Řepská 17.

Tel. 234 683 531, 720 524 688 
e-mail: michaela.linhartova@praha17.cz

ŘEPSKÁ
Z P R A V O D A J  P R A h y  1 7  |  D u b e n  2 0 1 6  |  R O č n í k  2 2  |  Z D A R m A

Pálení čarodějnic: 30. 4. 2016

Anketa: Autobusová linka 164 

Den Země: 27. 4. 2016 

ŘEPSKÁ
Z P R A V O D A J  P R A h y  1 7  |  l e D e n  2 0 1 6  |  R O č n í k  2 2  |  Z D A R m A

Zápisy do prvních tříd

Výstavba sportovního centra

Protihluková stěna při ulici Slánská

PF 2016

ŘEPSKÁ
Z P R A V O D A J  P R A h y  1 7  |  ú n O R  2 0 1 6  |  R O č n í k  2 2  |  Z D A R m A

Vyhlášení dotací pro rok 2016

Bílá Hora známá i neznámá

Zápis do mateřských škol

Chcete,	aby	se	o	vaší	firmě	dozvědělo	více	lidí?

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 6  |  R O č n í k  2 2  |  Z D A R m A

Výročí genpor. Františka PeřinyUmění řepských řidičů
Řepské Smart City

ŘEPSKÁZ P R A V O D A J  P R A h y  1 7  |  b ř e Z e n  2 0 1 6  |  R O č n í k  2 2  |  Z D A R m A

Šachista Řepy: 19. 3. 2016Rozpočet MČ Prahy 17 pro rok 2016 Společenský večer Prahy 17: 8. 4. 2016 
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SlužBy
•  MALOVÁNÍ,	TAPETOVÁNÍ,	lepení	stropních	podhledů,	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•  HODINOVÝ	MANŽEL, mALOVání, ŠTUkOVání, 
kOmPLeTACe  náByTkU. f.seher@seznam.cz	
 Tel.:	603	305	211

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•  PROFI	ÚKLID	–	HLEDÁM	VĚTŠÍ	FIRMU, která by chtěla mít 
pěkně uklizeno. mám 15 let praxe v lukrativních rodinách 
a firmách. Děkuji za nabídky.  Tel.:	732	809	610

•  Z	DůVODU	UKONČENÍ	ŠKOLNÍHO	ROKU	V	ŘEPÍCH	
O	TÝDEN	DŘÍVE, nABíZíme ZAčáTek LeTní ŠkOLy UŽ 
V TÝDnU OD 27. 6. DO 1. 7.		 Tel.:	737	337	445

•  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

lÉKAŘi

•  HLEDÁM	ZDRAVOTNÍ	SESTRU	DO	STOMATOLOGICKÉ	
ORDINACE.	Volejte Po-čt od 19 hod.	 Tel.:	732	464	492

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

ZAMĚSTnÁnÍ

•  HLEDÁME	ŘIDIČE	MKD.	C+E+PROFESÁK.		
Plat 40 000 kč/čistého.		 Tel.:	724	607	258

ByTy, nEMOviTOSTi

•  PRODÁM	ZAHRÁDKU	V	ZAHR.	KOLONII	U	BOROVIČEK.	
	 Tel.:	724	110	540

•  PRONAJMU	NEBYTOVÉ	PROSTORY	130m2, přízemí 
v rodinném domě v Řepích.  Tel.:	603	244	031

•  UPRAVENÝ	1KK	V	BAZOVSKÉHO	UL.	VYMĚNÍM	ZA	VĚTŠÍ	
S	BALKONEM.		 Tel.:	602	846	025


