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Vážení čtenáři,
právě otevíráte letní dvojčíslo, které je doslova přeplněné informacemi nejen o tom, co se v posled-
ních týdnech dělo, ale hlavně tím, co se v těch následujících týdnech chystá. sportovní nadšenci se 
zcela jistě nemohou dočkat mistrovství ČR BmX a horských kol, proto i naše titulní strana zve na tuto 
velkou sportovní událost. my ostatní se těšíme na dovolené a prázdniny. Za celou redakční radu vám 
tedy přeji hezky prožité léto.

Pavel Maxa,
předseda redakční rady

Úvodní slovo
Úřední hodiny
Úřadu mČ Praha 17

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

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

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

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

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

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

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

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

Rada MČ Praha 17 mj.:
VZALA NA VĚDOMÍ
•  informaci o návrhu koncepce „Operační pro-

gram Praha – pól růstu“ včetně vyhodnoce-
ní vlivů této koncepce na životní prostředí 
a veřejné zdraví podle zákona; 

•  doporučení OsOm na provedení rekonstruk-
ce bytového domu Čistovická čp. 252, Pra-
ha 6 - Řepy.   

SOUHLASILA
•  s vypsáním výzvy k podání nabídky veřejné 

zakázky na realizaci stavby „Rekonstrukce 
bytového domu Čistovická 252, Praha-Řepy“;

•  s navrženými termíny zasedání RmČ a ZmČ ve 
II. pololetí 2014.

NESOUHLASILA
•  se zvýšením základního nájemného v ro-

ce 2014 o procentní míru inflace ve výši 
1,4% u smluv o nájmu nemovitostí: byty, 
prostory sloužící k podnikání, garážová 
stání, ateliéry, ordinace lékařů, svěřených 
městské části Praha 17, kde nájemní smlou-
vy obsahují valorizační klauzuli.

SCHVÁLILA
•  finanční spoluúčast městské části na vyšet-

ření zraku dětí v předškolních zařízeních ve 
výši 100 kč na jedno dítě;

•  navýšení kapacity mateřské školy Bendo-
va, Praha 6 - Řepy, Bendova 1/1123 z 245 
na 250 vzdělávaných dětí od 1. 9. 2014;

•  účetní závěrku městské části Praha 17 za rok 
2013 a účetní závěrku příspěvkových orga-
nizací zřízených městskou částí za rok 2013; 

•  zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
podle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů, na stavební práce: Obnova přístu-
pové cesty na promenádní okruh v jižní části 
lesoparku v Praze Řepích (západní spojka);

•  výsledek výběrového řízení „Oprava oploce-
ní řepského hřbitova“, s tím, že vítězem se 
stala firma DEkBET s.r.o., Praha 5;

•  statut Poradního sboru občanů městské čás-
ti Praha 17;

•  finanční příspěvek na medaile a poháry pro 
žáky mČ Praha 17, jehož zdrojem budou fi-
nanční prostředky poskytnuté mČ - dotace od-
vodu z loterií a jiných podobných her (VhP);

•  navržený program 28. zasedání ZmČ Praha  17.
Barbora Skalníková, Dis., 

kancelář starostky

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

PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 17 SE KONÁ 17. 9. 2014 VE 13 HODIN.
Místo konání: Kulturní centrum PRůHON, Socháňova 1220/27, Praha 17 - Řepy.

Placená inzerce pro politické subjekty
Nabízíme možnost placené inzerce pro politické subjekty, jež kandidují v komunálních 
volbách do Zastupitelstva MČ Praha 17. Maximálně stanovený rozměr je 9 x 13,5 cm.
Podmínkou je, že v textu inzerátu bude zveřejněna pozvánka na kulturní, sportovní 
či jinou předvolební akci kandidujícího subjektu. 

V inzerátu nesmí být: jakákoliv forma agitace, foto kandidátů, volební program strany 
či sdružení, obsah naplňující podstatu rasové, náboženské nebo občanské nesnášenlivosti, 
obsah podporující či umožňující ideologické střety nebo konflikty mezi politickými 
stranami. Každé politické straně či subjektu bude umožněno inzerovat pouze jedenkrát.

Podrobné informace v redakci časopisu. Tel.: 234 683 544 nebo 531.
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milí čtenáři,

ráda bych se s vámi podělila o radost 
ze znovu otevření našeho nově zre kon-
struova né ho kc Průhon. Oficiálně pro-
běhlo 25. června. Velkou proměnou prošla 
i knihovna, která je součástí. Díky novému 
projektu metropolitní knihovny získají 
všichni naši čtenáři řadu výhod. Věřím tedy, 
že brzy oceníte vše, co vám nové kc Průhon 
přinese a že skutečně stálo za to si počkat. 
Dalším projektem, o kterém bych se rá-
da zmínila, je city monitor, který proběhl 
v průběhu měsíce května v naší mČ. Jednalo 
se o 20 minutové rozhovory s náhodně vy-
branými občany Řep na téma spokojenosti 
např. s dopravou, bezpečností, čistotou ne-
bo třeba komunikací s radnicí.  
Z výsledků průzkumu vyplývá, že celkově 
spokojeno je 64 % občanů, přičemž roz-
hodně spokojených je 8 % a pouze 5 % je 
nespokojených. Jsme velmi rádi, že tento 
průzkum proběhl. Byl pro nás takovým vy-
svědčením. Podrobnosti budou dostupné 
na webu a také v dalším čísle Ř17.
Závěrem bych vám všem tedy chtěla popřát 
co nejvíce odpočinku na dovolených a dě-
tem, aby si prázdniny skutečně užily. Budu 
se těšit, že se po prázdninách někde potká-
me – třeba opět na „Babím létě“, na které 
vás tímto srdečně zvu. A nezapomeňte se 
v průběhu léta hlásit do nově vznikajícího 
Poradního sboru. Podrobnosti naleznete 
v časopise. Budeme se těšit. každý podnět, 
ať kladný či záporný, je motivující a budeme 
za něj rádi.

Přeji vám hezké léto
vaše Jitka Synková

slovo starostky

6. 9. 2014

Start  
7. ročníku 
Slavnostní 
jízdy 
veteránů

Vystoupení 
skupin
YO YO BAND
Jiří Zonyga &
Větry z Jihu

od 14:00 h

Městská část Praha 17 ve spolupráci s Kulturním centrem Průhon
pořádají na prostranství před budovou Úřadu MČ Praha 17 v Žalanského ulici

Tradiční
zábavné
odpoledne
pro celou
rodinu

Umělecká vystoupení žáků řepských základních a mateřských škol. Taneční 
vystoupení známých řepských souborů. Ukázky a prezentace gymnastek, ukázky 

bojového umění a sportu. Ukázky práce Policie ČR  a Městské Policie, ukázky hasičské 
techniky a mnoho dalšího.

Skákací atrakce • Houpací sítě • Žongléři • Fireshow • Hry a soutěže pro děti
Skvělé občerstvení, cukrová vata, točené pivo i limo, míchané nápoje, 

ledová káva

VSTUP
ZDARMA

  Projekt je finančně

  podpořen z rozpočtu

  Městské části

  Praha 17

Slavnostní jízda historických vozidel
Dne 6. září budou v rámci programu „Babího léta“ projíždět 

Prahou 17 auto-veteráni a moto-veteráni 

startovat budou cca ve 14 hodin a projíždět budou níže uvedenou trasou.  
Jejich cesta bude pak pokračovat dále směrem na Zličín.

Účast na jízdě je otevřená i pro všechny zájemce z řad majitelů historických vozidel.  
startovné se neplatí a účastníci pojedou podle zpracovaných mapek, které obdrží před startem. 

Jízda nemá soutěžní charakter.

Zájemci se mohou předem přihlásit na adrese nemejcl@repy.mepnet.cz,  
nebo na tel.: 235 300 097. 

Shromaždiště vozidel je před úřadem Prahy 17 v ulici Žalanského. 
Je třeba se dostavit k vyřízení formalit v dostatečném předstihu, nejpozději v 13.40 hod. 

Všichni jsou vítáni.

Start a cíl 
u budovy 
radnice

Praha 17
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Ivana Körberová  NEZ

Daniel Večeřa   NEZ

OTÁZKA MĚSÍCE ČERVENCE

Dnes na téma: Kultura
Jaký je váš názor na kulturní vyžití v Řepích? Uvítali byste rozšíření nějakého typu kulturních akcí?

Dr. Tomáš Finger   NEZ

kulturní vyžití může každý občan naší městské části 
chápat zcela odlišně a také samozřejmě záleží na 
tom, jaká věková skupina je dotazována. Přesto ne-
bo právě proto jsem pevně přesvědčen, že v dnešní 
době je nabízená škála kulturních akcí poměrně 
zajímavá pro všechny věkové a žánrové skupiny. 
Nebylo tomu tak vždy, ale za cca posledních 8 let je 
možné zřetelně vidět, že městská část má zájem na 

tom, aby v Řepích bylo dost zábavy a každý si alespoň v rámci omezených 
možností mohl najít to své. sama městská část aktivně některé již tradič-
ní a oblíbené akce pořádá na travnatém prostranství před úřadem a o je-
jich atraktivitě jasně hovoří každoročně vysoká návštěvnost, nehledě na 
přízeň či nepřízeň počasí. Na mnoha dalších se spolupodílí. Na území 
naší městské části dále mj. působí v poslední době velmi aktivní kulturní 
centrum Průhon a kulturáček na Bílé hoře. Zmíněný kulturáček nedáv-
no prošel velkou rekonstrukcí a nyní nabízí příjemné moderní prostředí. 
momentálně je čerstvě dokončena i generální rekonstrukce kc Průhon 
a znovu otevřít své brány pro širokou veřejnost by měl již brzy. První své 
hosty i návštěvníky by po svém znovuotevření mohl přivítat krátce po 
letních prázdninách. Věřím proto, že kulturní vyžití je v Řepích již nyní 
dostatečné a pokud dotyčný chce, tak si to své dokáže vždy najít.

Domnívám se, že kultura v Řepích je řešena veli-
ce dobře. Akce, které se v této části města pořá-
dají, jsou v hojném počtu organizovány, ale také 
navštěvovány.  Provozujeme spoustu kroužků pro 
děti a mládež, vzdělávání pro seniory, sportovní 
závody v Triatlonu a dalších oblastech pro všechny 
věkové kategorie. 
co ale trochu postrádám, je zlepšení komunikace 

v sociálních kruzích. Rozšíření venkovních volnočasových aktivit. Na 
sídlišti žijí stovky lidí, někteří už dlouhá léta na stejném místě a mnoh-
dy neznají ani svého vlastního souseda. 
Pro sblížení a možnost poznání se vzájemně, navrhuji uspořádat indi-
viduální lokálnější společenský program pro jednotlivé domy, vchody, 
jako např. posezení s kytarou u táboráku za domem a opékání buřtů, 
literární či filmové večery, za účelem poskytnutí možnosti potkat se se 
svým sousedem a mít možnost si s ním popovídat, zjistit o něm více, 
jako o člověku, ne jen jako o osobě, která žije vedle mě v bytě.
Velké obrazové galerie, divadla, kina, máme v centru města, dostup-
nost k nim nám pokryje hromadná doprava, která v Praze funguje vel-
mi dobře, proto si nemyslím, že je nutností mít drahé galerie, divadla 
v Řepích, ale přikláním se k možnosti využít finančních prostředků 
k budování „sousedských“ vazeb mezi občany žijícími v Praze 17.

k tématu se nevyjádřila.

kultura je velice široký pojem, který zahrnuje tvo-
řivou činnost člověka a jeho materiální a duchovní 
potřeby. Toto vše se vyvíjí a potřeby se mění tak, 
jak se postupně vyvíjí lidstvo. Asi by nebylo úplné, 
kdybychom kulturu chápali pouze v návaznosti na 
umění. V naší městské části se toho však k podpo-
ře umění a zájmové činnosti dělá skutečně mnoho. 
komplexně je již restaurováno kULTURNí cENT-

RUm PRŮhON, sOkOLOVNA, ZÁkLADNí UmĚLEckÁ ŠkOLA a kULTURÁ-
ČEk. kdo chce, najde zde široký prostor k seberealizaci ve svém volném 
čase. stačí se každý měsíc podívat do komplexní nabídky programů 
a akcí různých organizací v ŘEPskÉ 17. 
Já osobně bych si přál, aby se nám v budoucnu podařilo estetizovat 
prostředí naší městské části. Více zeleně a barev a péče o čistotu kolem 
nás, to však nelze řešit pouze zahradníky a úklidovou firmou. Je to 
přirozeností všech kulturních lidí.
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V úterý 27. května se naše městská část, stejně jako v minulých letech, 
připojila k oslavám svátku sousedů. Akce se již tradičně konala v zahradě 
centra sociálně zdravotních služeb v Bendově ulici.
svátek sousedů vznikl v roce 1999 v Paříži, v roce 2005 se slavil už v 377 ev-
ropských městech za účasti 4,5 milionu lidí, v České republice proběhl po-
prvé 30. května 2006. slaví se vždy na konci května a každým rokem se 
přidávají další evropské země. Jeho hlavním cílem je napomoci setkávání 
lidí, aby mohli poznat sousedy ze svého nejbližšího okolí. Záleží na kaž-
dém, jak oslavu svátku sousedů pojme – sousedy můžete pozvat k sobě 
domů, potkat se s nimi ve společných prostorách bytových domů nebo 
v kulturním zařízení...
městská část Praha 17, která akci pořádala ve spolupráci s centrem sociál-
ně zdravotních služeb a kc Průhon, připravila pro návštěvníky bohatý 
kulturní program. Odpoledne zahájila starostka Jitka synková společně 
s moderátorkou kristýnou Pixovou. společně připomenuly historii i hlavní 
smysl svátku sousedů.
Začátek patřil dětem z Japonské školy, kte-
ré na podiu vystřídali tanečníci z mŠ Lau-
dova – pracoviště Opuková s veselým 
tanečkem „Upendi“. Po nich vystoupila 
děvčata z tanečního kroužku ze ZŠ Jana 
Wericha, které vystřídaly děti z mŠ Aug-
mentum s nez bednými písničkami. Ve zpě-
vu pokračovali i zpěváčci z mŠ socháňova, 
po kterých následovalo vystoupení ve stylu 
country, jež předvedli žáci ze ZŠ genpor. 
Františka Peřiny.
Závěr pak patřil žákům ZUŠ Blatiny – P. Po-
spíšilové s písní Feeling good a D. Pištěkovi, 
který zahrál na elektrickou kytaru.
kromě pestrého programu nechybělo ani 
drobné občerstvení a stánky prezentující ja-
ponskou kulturu či hlavolamy, které nabízel 
stánek Gymnasia mensa.
skvělou atmosféru celého odpoledne snad 
jen trochu kazil drobný májový déšť, na dob-
ré náladě to však účastníkům neubralo.

-ras- 

Svátek sousedů 2014

Foto: -ras-

Foto: -ras-

Country styl, dobrou náladu a tanec zase „z jiného soudku“ přinesly děti 
ze Základní školy genpor. Františka Peřiny. I jejich vystoupení sklidilo 
zasloužený potlesk.

Více fotografií najdete na www.repy.cz/Fotogalerie.

Kromě zajímavých vystoupení na podiu měli diváci možnost si prohlédnout 
i stánky, které představily japonskou kulturu, případně si chvíli namáhat 
hlavu u stánku Gymnasia Mensa.

První v programu vystoupily děti z japonské školy. Předvedly divákům nejen ukázku z tradiční japonské 
kultury v kimonech, ale k překvapení všech zazpívaly i písničku ryze českou.

Foto: -ras-

Foto: -ras-

Mladší děvčata z tanečního kroužku ze ZŠ Jana Wericha nenechala nikoho 
na pochybách o tom, že je tanec opravdu baví. Na jejich vystoupení 
navázaly jejich starší kolegyně, které tančily s deštníky „mezi kapkami 
deště“. Při přípravě vystoupení jistě netušily, jak se jejich program bude 
k deštivému počasí hodit.
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Jak jistě všichni víte, jako starostka městské části se mimo jiné zabý-
vám také sociální oblastí. Ráda bych vám tedy představila projekt z této 
oblasti v Řepích zatím největší, který konečně nabývá konkrétních rysů 
a z pouhých představ a plánů se posunuje k realizaci. koncepce je vybraná 
a schválená a nyní vám konečně tedy mohu sdělit podrobnosti k projektu 
Domu s pečovatelskou službou.
Byla vybrána varianta třípodlažní budovy s dvěma ubytovacími křídly 
ukončenými terasami. Tato varianta nejenže je vhodná pro ubytování se-
niorů, ale hlavně je provozně logická a energeticky a ekonomicky úsporná. 
co je také nesmírně důležité – bude zde skutečně velká obytná zahrada, 
což zcela jistě všechny potěší.
V objektu bude umístěna kavárna, klub, knihovna, ordinace lékaře a fy-
zioterapeuta. Pro služby typu kadeřnictví apod. bude vymezen prostor 
k pronájmu. Dále zde bude přípravna jídla pro dovážené obědy a přípravu 
snídaní, svačin a večeří. 
V přízemí objektu bude zhruba 20% bezbariérových bytů a také čtyři po-
koje odlehčovací služby pro krátkodobé pobyty (až jeden měsíc), které 
budou moci být využity i jako stacionář. Ostatní byty jsou plánovány ve 
velikostech 1+kk (28 – 30m2) a 2+kk (zhruba 50m2). Byty budou doplněny 
o balkon nebo lodžii, popřípadě předzahrádku v přízemí. Na západní stra-
ně budou z důvodu ochrany před hlukem zimní zahrady.
co se týče parkování, tak i na něj jsme mysleli a podle námi provedené-
ho průzkumu bude navýšen plánovaný počet parkovacích míst na zhruba 
25 stání. 

Věřím, že s těmito konkrétními údaji a znázorněním celého objektu si udě-
láte přesnější představu, jaká stavba se bude u nás v Řepích realizovat. 
Naší hlavní snahou pro nejbližší budoucnost je, aby stavba mohla začít co 
nejdříve a tento dlouho očekávaný a hlavně přínosný objekt mohl konečně 
přivítat své první nájemníky.

Mgr. Jitka Synková,
starostka

Podrobnosti k projektu Domu s pečovatelskou službou

koncem května uběhl přesně rok od doby, kdy byl slavnostně otevřen 
skatepark v ulici Na chobotě. Věřil jsem, že toto dlouho očekávané spor-
toviště přinese radost a užitek všem nadšeným milovníkům skateboardu 
i koloběžkářům. Je pro mě však velkým zklamáním, když vidím, v jakém 
stavu se dnes skatepark nachází a jak se jezdci ke svému okolí chovají – 
všudypřítomné odpadky a pet lahve poházené u plotu jsou ostudou všech 
uživatelů skateparku, bohužel i těch slušných, kterých je doufám většina.
Chtěl bych proto touto cestou vzkázat všem uživatelům, že pokud ne-
začnou odpadky po sobě uklízet sami, bude nutné vstup do skateparku 
zpoplatnit a z těchto prostředků hradit úklidovou firmu. Doufám, že 
k tomuto kroku nebudeme muset přistoupit, ale je to jen na vás...
Děkuji za pochopení.

Martin Marek,
zástupce starostky

Skatepark není skládka odpadků

Foto: Martin Marek

mateřskou školu v socháňově ulici čekají přes léto rozsáhlé stavební úpra-
vy. Je nutné sloučit již přežité dvě kuchyně v jednu moderní, v plánu je 
i vybudování nové třídy a tím navýšit kapacitu o dalších 25 dětí, které 
nastoupí již letos v září. chtěl bych tímto požádat o trpělivost a zároveň 
se omluvit obyvatelům této lokality za hluk a nepříjemnosti, jež stavební 
práce mohou s sebou přinášet. Vzhledem k tomu, že se jedná o školku, tak 
není možný jiný termín než právě letní prázdniny.

Martin Marek,
zástupce starostky

Školka Socháňova projde 
rozsáhlou rekonstrukcí

Foto: -ras-
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Beseda v Klubu seniorů Průhon
Zástupce starostky Mgr. Bořek Černovský navštívil řepské seniory z Klubu Průhon. V příjemné atmosféře s nimi probral drobné 
radosti i starosti jejich klubového života. Na jeho otázky ochotně odpovídala vedoucí klubu, Jana Tvrdková.

Mgr. Černovský: Povíte mi něco o chodu vašeho klubu? Mně 
se velmi líbí, jak spolupracujete s Mateřským centrem Řepík. 
To provázání malých dětí a vás. Tomu fandím. A je to přirozené, 
je hodně mladých rodin, které tu babičky a dědy vůbec nemají 
a jsou vděční za možnost těchto setkávání. 
J. Tvrdková: Tohle děláme moc rádi. Je to pro nás zpestření. Teď se začíná 
jednat i o čtení pro děti, tak se těšíme. máme samozřejmě i svá vnoučata, 
pravnoučata a jiné povinnosti, ale pokud jde o děti a je to v našich mož-
nostech, snažíme se vždy si čas udělat. Nedávno nám bylo v Řepíku řečeno, 
že bez nás by své akce skutečně nezvládli a že jsme jim, jak se říká, vy-
trhli trn z paty. Teď jsme byli také na Dnu dětí, jarmarku, spolupracujeme 

s Domovem sv. karla Boromejského, bude Babí léto. Takže je náš program 
skutečně pestrý a myslím, že mohu říct, že jedna jediná akce se bez nás 
neobejde. skutečně, kdo kde potřebuje, zavolá a my nastoupíme. Od ledna 
máme za sebou 30 akcí. Pořádáme besedy, jezdíme nebo poslední dobou 
hodně chodíme na výlety, byli jsme v divadle, jeli do lázní, takže kromě 
těch akcí, kde pomáháme, je toho hodně. A na podzim, až bude sychravo, 
plánujeme hrát pro zábavu bowling. samozřejmě, pokud nám naše finanč-
ní možnosti dovolí. máme totiž rozdělené peníze na všechny naše činnosti 
a razíme heslo: turistika, kultura, sport. kolem je hodně klubů, které se 
soustřeďují jen na jednu činnost. my chceme mít naopak pestrý program 
a dělat všechno, co je ještě v našem věku možné. Nejdůležitější ovšem je, 
že co děláme, děláme rádi! Bez toho by nic totiž nešlo. Radost a chuť je 
první předpoklad dobře odvedené práce.

Mgr. Černovský: Změnilo se u vás něco? Případně co vás trápí 
a co vám dělá radost? 
J. Tvrdková: Řekla bych vám věci, na které jsme skutečně pyšní:
Od roku 2007 do roku 2011 jsme dostali šest ocenění! my jsme se dostali 
mezi nejlepší organizace v Praze a to už je opravdu co říct. Pouze v ro-
ce 2012 jsme toto ocenění nedostali. Rozdělili jsme se totiž na dvě skupi-
ny, dohadovali se mezi sebou, takže naše činnost trošku ustala. A tato vý-
luka se ihned projevila. Je tedy doopravdy vidět, že se tento druh ocenění 
dostává po bedlivém rozhodnutí krajského výboru svazu důchodců, kam 
se předávají všechny informace o akcích, které se v klubu dělají, a tak se 
také vybírají ti nejlepší. Podobných organizací je v Praze asi 60 a ocenění 
dostávalo tak osm až devět organizací ročně. 

J. Tvrdková: Teď bychom se rádi zeptali my:  Dům s pečovatelskou 
službou, jak vypadá situace s výstavbou?
Mgr. Černovský: Pozemek je. Už se zpracovává studie, jak by Domov měl 
vypadat. Bude to maximálně třípodlažní budova, bude se zahradou, ka-

pacita 80 – 100 lůžek včetně denního stacionáře. Jedná se o službu, které 
se využívá při péči o nemocné, o které je standardně pečováno v domácím 
prostředí ve chvílích, kdy tato péče není zrovna možná. když například ro-
dina odjíždí na dovolenou nebo musí pečující do lázní či nemocnice. Zde se 
nabízí možnost na dva až tři týdny umístit seniora do denního stacionáře, 
kde je o něj postaráno. Jakmile se pečovatel vrátí z dovolené nebo nemoc-
nice, senior stacionář opouští a vše se vrací do starých kolejí. Nicméně 
můj odhad je, že než se „kopne“, bude to trvat ještě tak dva až tři roky. Je 
to relativně dlouhá doba, ale jedná se o nadlimitní zakázku, komplikovaný 
proces, který nejde nijak urychlit. Ovšem, že by Dům s pečovatelskou služ-
bou nebyl, se myslím, stát nemůže. Je spíš otázka, kdy.
V dnešní době se lidé obecně dožívají vysokého věku, takže se zcela jistě 
dočkáte, ale hlavně bych chtěl upozornit na nadstandardní terénní péči, 
které se seniorům v Řepích dostává a ta zatím ve většině případů kvalitně 
supluje chybějící pobytové zařízení. Za to bych chtěl moc poděkovat zde 
přítomné paní Čermákové a vedení centra sociálních služeb. Pokud máte 
v rodině alespoň někoho, kdo se může občas postarat o postiženého rodin-
ného příslušníka, tak pomocí nabízených terénních služeb jsme schopni 
zajistit péči v domácím prostředí i pro člověka tělesně těžce postiženého.

J. Tvrdková: Víte, že já vždycky centrum chválím. A to nejen tady, ale i mi-
mo Řepy. Dozvídám se, že tady je jedno z nejlepších center sociálních slu-
žeb, protože zajišťují všechno. když třeba porovnáme ceny praní, mandlo-
vání a žehlení prádla, obědy, kadeřnice, tak všude jsou buď dražší, nebo 
tyto služby vůbec nemají. 

M. Čermáková (CSZS): Ano, díky podpoře, které se nám od městské čás-
ti dostává a je dlouhodobá, můžeme ceny za služby držet relativně nízko 
a navíc se ty pomyslné nůžky služeb, které nabízíme, stále rozevírají. Teď 
už dokonce služby nabízíme sedm dní v týdnu! když někdo potřebuje, tak 
se nám dovolá. máme služební telefony, na kterých jsme v podstatě ve 
dne, v noci. stále se chceme dál rozvíjet, ale na druhou stranu musíme být 
opatrní, abychom to, co slíbíme, byli schopni také splnit.

J. Tvrdková: Jsme spokojení s tím, co máme a co dostáváme. moc děkuje-
me Janě Štěpánkové a monice Čermákové z csZs za to, jak se o nás starají.

Chtěl bych vám všem popřát hlavně stále hodně sil a pevné zdraví.  
Děkuji za rozhovor, ať se vám daří.

Mgr. Bořek Černovský

Foto: -mish-

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

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

Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu v Praze 17:

17. 7. (čtvrtek)

•  ul. skuteckého (parkoviště proti domu 1085) 15.00 – 15.20
•  ul. Laudova (slepé rameno – nad ZŠ) 15.30 – 15.50
•  ul. Nevanova (proti zdravotnímu středisku č. 1079)16.00 – 16.20
•  ul. Nevanova (u prodejny Žabka č. 1050 – bývalý  

Julius Meinl) 16.30 – 16.50
•  ul. mrkvičkova (dle možnosti zastavení) 17.00 – 17.20
•  ul. Na Fialce I. 17.30 – 17.50
•  ul. Brunnerova (parkoviště) 18.00 – 18.20
•  křižovatka ul. Březanova – U Boroviček 18.30 – 18.50

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

Termín a místo přistavení MSD
19. 7. 2014 (sobota) od 10 do 16 hod.:  
                        – parkoviště Drahoňovského

Ing. Jaroslava Hrdličková, 
Odbor životního prostředí a dopravy

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

Po celou dobu přistavení bude přítomna obsluha, která bude koordi-
novat ukládání odpadů. VOk nebudou na stanovišti zůstávat přes noc.
VOk jsou financovány z prostředků magistrátu hlavního města Prahy.
V souvislosti se stavebními úpravami v ul. U Boroviček bude 
 mimořádně VOK přesunut do ul.:
•  Na Bělohorské pláni x U Boroviček  9. 7., 10. 7., 11. 7., 12. 7., 13. 7.

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

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

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

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

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

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

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

Ing. Jaroslava Hrdličková,
Odbor životního prostředí a dopravy

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

harmonogram deratizačních prací může být dále upravován, např. po-
dle klimatických podmínek.

Harmonogram pro léto                  25. srpna – 1. září 2014

Na chobotě, makovského. -red-

PODĚKOVÁNÍ
klub seniorů Řepy, který vede předseda Josef Procházka, děkuje:
1. Vedení mČ Praha 17 - Řepy za bezplatné poskytnutí sálu v sokolovně 
Řepy každé úterý na trénink a turnaje v halovém petanque.
2. Ředitelce ZŠ socháňova mgr. Jarmile Pavlišové za bezplatné poskytnutí 
sálu v areálu školy, každý pátek na trénink v halovém petanque.
3. Ředitelce ZŠ Werichova mgr. Zuzaně martinovské za možnost uskutečnit 
seniorské atletické závody na hřišti školy dne 23. 4. 2014. Za poskytnutí 
cvičebních a sportovních pomůcek. hlavně za šikovný a sehraný tým mla-
dých lidí, kteří nám naše atletické závody bezchybně zorganizovali a řídili.
4. Vedení csZs Řepy za příkladnou starostlivost o náš seniorský klub 
a podporu v našich aktivitách, hlavně na sportovním poli.
Jsme klubem aktivního pohybu a zdravého rozumu a vy nám v tomto na-
šem úsilí pomáháte.
Za to všechno vám patří naše veliké poděkovaní.

Ing. Mária Szitányiová,
 místopředseda KSŘ
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Oslava Svátku matek potěšila
Za celé mé předdůchodové bydlení jsem si v Řepích nenašla tolik přátel 
a známých jako teď. Také jsem nežila tak sportovně a společensky. Přes 
mínusy, co přibývající léta přináší, jsou to má nejhezčí léta. A klub senio-
rů Řepy přispívá k mé spokojenosti velkým dílem – kromě různých aktivit 
k nám chodí zajímaví lidé. V naší činnosti nám pomáhá řada lidí, kteří to si-
ce částečně dělají ve své agendě, ale jen my vidíme, kolik je toho nad jejich 
náplň práce. kolik energie a navíc s empatií a citlivostí věnují našim seni-
orským záležitostem. Ne vždy jim za to dostatečně všichni poděkujeme. 
V květnu pro nás připravila městská část Praha 17 a centrum sociálně zdra-
votních služeb v místní sokolovně oslavu Dne matek. Tato mimořádně zda-
řilá akce proběhla již poněkolikáté. Já sama jsem se této „slávy“ zúčastnila 
podruhé. A bylo nás tam, jak by řekla moje babička, neúrokem. každý ze 
čtveřice seniorských řepských klubů měl vyhrazen svůj velmi dlouhý stůl 
přes polovinu sokolovny. Byla to skutečná a velkolepá společenská slav-
nost, žádná estráda. Děvčata ze Základní umělecké školy kateřina Balou-
nová, marie hrdinová, Eva a Petra Pospíšilovy zazpívaly jako profesio-
nálky. Vladimír hulpach nádherně recitoval. Pořadatelé krátce a srdečně 
popřáli všem zúčastněným. U pohoštění nechyběla ani sklenka výborného 
vína a hlavně kytička, předávaná osobně každé ženě paní starostkou Jit-
kou synkovou.
hned od začátku jsme se pustili do tancování. Nepíšu tvrdé „y“, protože 
jsem na parketu zahlédla i dva muže. Jinak nezbylo, než abychom tancova-

ly my ženy spolu. Ani já jsem tance dříve moc neuměla, ale je zkrátka třeba 
to zkusit a přestat se stydět. Docela jsem se vyřádila, roky pak člověk necítí! 
musím ještě poznamenat, že k nám do klubu zavítají jak paní starostka 
synková, tak pan místostarosta marek několikrát do roka - a to platí i pro 
další představitele vedení městské části. Jsme velmi dobře informováni 
o dění v Řepích a víme, co se chystá. 
Vidím, že jsem vlastně pořád psala jen úvod k tomu nejdůležitějšímu a nej-
kratšímu: 
Děkujeme vám všem, kteří jste nám toto pěkné odpoledne oslavy svátku 
Dne matek připravili. senior v Řepích může bydlet v bytě sám, ale nemusí 
být osamělý. 

Jiřina Gazdíková, Klub Seniorů Řepy

Foto: archiv KSŘ

Představení pod tímto názvem nenajdete na prknech významných diva-
del. když jsme přijali pozvání do školy, netušili jsme, čeho se zúčastníme. 
Prvot ní pro nás byl projev vděčnosti ke škole, která nám z konkrétního dů-
vodu vyšla vstříc, ale o tom dále.

V zimním období nám, klubu seniorů, byl poskytnut azyl v prostorách 
ZŠ genpor. Františka Peřiny pro naše aktivity. Byli jsme vítáni jako hosté 
a jako hosté jsme se snažili chovat. Tyto podmínky stačily k tomu, abychom 
mohli ve škole sportovat, a proto jsme se cítili škole zavázáni. Před nedáv-
nem jsme od paní ředitelky mgr. Jarmily Pavlišové dostali nabídku k účasti 
na divadelním představení dětí její školy. máme v povědomí mnohé po-
dobné dětské akce, které nechci zpochybňovat, ale zpravid la mají význam 
„jen“ pro účinkující a jejich nejbližší příbuzné, kteří se nadýmají pýchou 
nebo roní slzy dojetí. Nicméně přijali jsme pozvání s tím, že dáme dětem 
i paní ředitelce najevo poděkování za dlouhodobě poskytovanou službu. 
JAkÝ TO ByL OmyL jít se zúčastnit z vděčnosti!
Ne děti mezi šestou až devátou třídou, ale vyspělí mladí lidé se svými dospě-
lými vedoucími a spolupracovníky předvedli ukázku opravdovosti, profesio-
nality, upřímnosti a nadšení. Představení rozhodně nebylo „jen dojemné“.

Nejsem ani Rejžek, ani Just, takže se nedopustím odborně politického 
posouzení hudebně a dramaticky ztvárněného „drobného“ úseku našich 
dějin, upraveného s nadhledem k historickým faktům. Já si dovolím sdělit 
jen pocity a nálady, které jsem si (doufám, že ne sám) odnesl z představení 
Taceo.
muzikál byl z mého pohledu obsahově dost vyvážený na to, aby byl srozu-
mitelný pro diváka a přitažlivý  pro dětské herce. Těžko chtít od dětí, aby 
se „ponořily“ do postav jako profesionálové, když na zkoušky odbíhaly od 
výuky, nebo svých dalších zálib. herce však příběh očividně chytil a patrně 
je svou vážností i vtipem dovedl ke skutečně profesionálnímu provedení 
všech postav bez rozdílu. kupodivu dětem nejen nevadil, ale možná i vy-
hovoval jemný politický podtext zvýrazňující vítězství cti a rozumu nad 
falší, zlobou a neupřímností i za cenu tragického konce hlavního hrdiny. 
Všechny tyto rozpory aktéři hry dokonale zdůraznili v intonaci a mimice. 
Podtrhli to i výbornými pěveckými výkony.
Dále si rozbor opravdu nedovolím provádět, protože na rozdíl od autorů 
a herců nejsem dostatečně profesionální já sám. Doporučuji proto vyčle-
nit si několik minut ke zhlédnutí několika připomínek samotného autora 
miroslava maxanta v následujícím odkazu (https://www.youtube.com/
watch?v=I74byopWkQI). kdo bude mít příležitost, ať se jde podívat přímo 
na představení.
hlavně však chci za sebe i jménem všech zúčastněných diváků – členů 
klubu, poděkovat škole, dětem a autorům za obohacení jednoho ze všed-
ních večerů. Bačkorový program v pozadí s TV seriálem „Ordinace v růžové 
zahradě“ jsme zaměnili za nevšední návštěvu školy. stálo to za to. Bavili 
jsme se upřímně, podvečer s dětmi byl rozhodně lépe prožitý.
Rádi využijeme pozvání na další školní projekty a rozhodně již nebudeme 
vstupovat do školy s pocitem vděku za jinou spolupráci, ale s očekáváním 
dalšího milého setkání s přáteli. 

Za členy klubu seniorů Řepy Vladimír Hejnic

Muzikál Taceo v podání žáků ZŠ genpor. 
Františka Peřiny z pohledu seniorů

Foto: -ras-
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Jak jste se ke kickboxu dostala?
Vlastně úplnou náhodou. Tréninky pro-
bíhaly kousek od našeho domu, tak jsme 
se tam šli s bráchou podívat. Bohužel 
jsem tenkrát zjistila, že je možné začít 
až v osmi letech, mně bylo teprve šest, 
musela jsem si tedy chvilku počkat.

Proč zrovna bojové sporty? Holčičky 
v tomto věku spíš chtějí tančit, 
malovat…
Já jsem již od čtyř let hrála fotbal, po-
řád jsem se prala a byla jsem spíš „klu-
čičí“ a rázná. hrála jsem tenis, mamka 
chtěla, abych dělala aerobik, ale to mě 
moc nebavilo, potřebovala jsem nějaký 
kontakt.

Věnujete se tomuto sportu už deset 
let, co se vám na tom nejvíc líbí?
Určitě závody, jsem hodně závodivý typ, 
takže ty se mi na tom nejvíc líbí.

Jak vlastně člověk postupuje? 
V osmi letech jste úplný nováček, 
jaký je další vývoj sportovce?
Pokud jde o kickbox, začíná se se základ-
ními údery, nejprve samostatně. Pak se člověk 
učí jednotlivé údery ve dvojici, s protivníkem. Až 
se toto naučíte, postupuje se do vyšších skupin 
a pak se můžete začít připravovat na závody.

Jak dlouho trvá, než dospějete k těm 
prvním závodům?
Já jsem vlastně začala závodit už po roce. Je to 
ale hodně individuální, někdo se na to připravuje 
i mnohem delší dobu. hodně záleží na tom, jak 
často chodí trénovat, co je ochoten tomu obě-
tovat. Já jsem v tělocvičně byla každý den. měla 
jsem ale i velké štěstí na kvalitní trenéry.

Můžete mi vysvětlit jaký je hlavní rozdíl 
mezi kickboxem a Jiu-Jitsu?
Jiu-Jitsu využívá techniky pák, kopů a úderů 
a z toho později vzniklo aikido, judo a karate. 
kickbox je moderní bojový sport, který je již 
tvrdší, využívají se při něm ochranné pomůcky 
jako helma, rukavice, suspenzor… kickbox se 
dělí na plnokontaktní a polokontaktní disciplí-
ny, podle tvrdosti. Polokontakt je semicontact, 
lightcontact a kicklight. A ten plnokontakt je 
lowkick, fullcontakt a k-1. Já dělám disciplíny, 
kde se kope na hlavu, nad pas, je to takové lehčí. 
Plnokontakt se pak dělá od osmnácti let. 
V semicontactu jde hlavně o postřeh, kdo první 

dá bod. Pak se závodníci vrátí na střed a jede se 
znova. Bojuje se do žeber, do břicha a do hlavy. 

Měla jste už nějaký úraz?
Naštěstí ne, jen jednou jsem si natáhla vazy 
v koleni, ale jinak se mi naštěstí nikdy nic ne-
stalo.

A jaké jsou vaše největší úspěchy?
minulý rok jsem se dostala do české reprezenta-

ce a jela na mistrovství světa amatérů, 
vyhrála jsem první místo. Tento rok, asi 
před měsícem, jsem byla v maďarsku na 
světovém poháru, kde jsem také získala 
zlato.
Byl to vlastně můj první větší výjezd 
a měla jsem z toho velikou radost. 

Jaká je v tomto sportu konkurence? 
Pokud se týká České republiky, tak ta-
dy nemám konkurenci už dva roky, te-
dy tady ani vlastně nemám možnost ve 
své kategorii závodit. kategorie se totiž 
dělí jednak podle pohlaví, jednak podle 
váhy. Ve světě je to mnohem nabitější, 
např. v tom maďarsku ta konkurence sa-
mozřejmě byla – bylo nás asi šest nebo 
sedm. Byla jsem také na otevřených zá-
vodech na slovensku, kde nás ve stejné 
kategorii bylo již dvanáct.

V které zemi, myslíte, je konkurence 
největší?
Řekla bych maďarsko – jich je strašně 
moc, mají dobré trenéry a hodně klubů, 
vychovávají opravdové šampiony.

A co váš bratr? Vytrval u tohoto sportu?
můj bratr Jakub stále trénuje brazilské Jiu-
-Jitsu a účastní se závodů jak u nás, v České 
republice, tak třeba v Polsku, kde se závody 
často konají. má fialový pásek – dělí se to na 
bílý, modrý, fialový, hnědý a černý. Takže je 
velmi úspěšný.

Potřebuji ze sebe vybít energii
Stará rčení o tom, že ženy jsou křehké květinky, už určitě neplatí. V dnešní době se naopak ukazuje, že spousta žen má pádnou 
ruku a bojové sporty dávno nejsou mužskou doménou. Představujeme vám tedy Mistryni světa amatérů v kickboxu 
Annu Rosenovou.

Anna Rosenová (17 let)
•  studuje: soukromou střední školu 

gastronomie
•  Největší sportovní úspěchy: 

–  v roce 2011 kategorie semicontact 
1. místo mistrovství ČR

–  v roce 2012 kategorie semicontact 
1. místo mistrovství ČR

–  v roce 2013 kategorie semicontact 
1. místo mistrovství světa

–  v roce 2014 kategorie semicontact 
1. místo světový pohár

•  Další cíle: obhájit titul mistryně světa 
pro rok 2014

•  Záliby: inline brusle, lední brusle 
a gymnastika
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Co na to rodiče?
Rodiče nás oba podporují, moc se jim to líbí. má-
ma, když byla mladší, tak závodila v aerobiku, 
táta běhá dodnes, takže jsme taková sportovní 
rodina. Dlouhou dobu jsme trénovali na Pankrá-
ci, později jsme působili v Řepích, kde byla další 
tělocvična. Dnes máme další působiště v Praze 8, 
karlíně. 

Jak často trénujete?
Trénuji pětkrát týdně, když se připravuji na zá-
vody, tak šestkrát až sedmkrát. Trénink trvá ho-
dinu.

To je spousta času, jak se to dá skloubit se 
školou?
studuji střední odbornou školu gastronomie, 
obor kuchař, číšník. Vzhledem k tomu, že školu 
mám asi hodinu od domova, tak to není úplně 
jednoduché, hodně přejíždím a učím se případ-
ně až večer.

Co plánujete po skončení školy?
chtěla bych si najít nějakou práci v oboru a mým 
hlavním snem je dělat trenérku. Ty nejmenší tré-
nuji už nyní, mám na starosti děti do čtrnácti let. 

Komu byste tento sport doporučila?
Určitě každému, cvičit se v našem klubu dá už od 
čtyř let. každý, kdo má rád kontaktní sport, bu-
de určitě spokojen, je to ideální pro hyperaktivní 
děti. Je to smysluplná forma vybití pro všechny 
živé děti.

Kdy nejpozději se dá začít?
Ve věku devadesát devět let (směje se). chodí 
cvičit i starší lidé, měli jsme tu i šedesátiletého 

pána, který asi dva roky chodil 
cvičit Jiu-Jitsu. Dříve byl zájem 
spíše mezi muži (kluky), dnes 
vzrůstá zájem u žen. hodně je 
o tento sport zájem mezi tři-
cátníky, cvičit chodí lidé, kteří 
chtějí zhubnout.

Jak vypadá takový trénink?
Nejdříve je běhání a zahřátí ce-
lého těla, následuje strečink, 
tedy protažení. Pak už probí-
hají nácviky jednotlivých kopů 
– podle toho, co si trenér na 
tu hodinu připraví. mohou to 
být nácviky ve dvou nebo třeba 
kruhový trénink. Na konci je pak 
posilování.

Máte čas ještě na něco 
jiného?
Volné mám víkendy, ale vlastně 
někdy ani to ne, když se připra-
vuji na závody. snažím se jezdit 
na kolečkových bruslích, to mě 
moc baví.

Nezávidíte někdy spolužačkám 
ten volný čas?
Právě naopak! Zjistila jsem, že když jsou prázd-
niny a tréninků mám méně, tak se nudím a po-
třebuji ze sebe nějak tu energii vybít. Takže jsem 
moc ráda, že ten sport dělám, každý den mám 
nějaký program a nenudím se.

Čeho byste chtěla dosáhnout?
V listopadu se budu účastnit mistrovství světa. 

chtěla bych tam obhájit titul, který jsem zís-
kala. Čeká mě výběrové soustředění do repre-
zentace pro tento rok, tak doufám, že uspěju 
a budu moci i nadále reprezentovat Českou re-
publiku. 

Děkuji za rozhovor
 a přeji hodně dalších úspěchů.

Radka Sálusová

Anna Rosenová na závodech v Jiu-Jitsu v Rakousku

Foto: archiv Anny Rosenové

mnozí z vás možná ještě řeší otázku, jak zpestřit léto svým potomkům. 
Nabízíme vám několik tipů na letní aktivity (a vlastně nejen ty letní), jež 
provozují spolky v naší městské části. Těmto uskupením zaměřujícím svou 
činnost na volnočasové aktivity dětí a mládeže byly i v letošním roce Za-
stupitelstvem městské části Praha 17 přiděleny finanční prostředky for-
mou grantů. Prostředky na tuto grantovou podporu byly získány z odvodu 
z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení, celko-
vá výše činila 1 mil. kč, přičemž téměř třetina těchto finančních prostřed-
ků bude využita na podporu letních táborů pro řepské děti.
Spolek Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Bílá hora obdrže-
ný grant použije k úhradě nákladů na letní tábor pro děti a mladé skauty 
z Prahy 17. Díky poukázaným finančním prostředkům nemusí zvyšovat roč-
ní členské příspěvky skautům.
TJ Sokol Řepy – sdružení Kelthorn organizuje expedice orientované k po-
znávání přírodních a historických památek, obdržený grant použije k ná-
kladům na ubytování a stravování pro děti na těchto expedicích.
Spolek „Bobřík, o. s.“ použije získané finanční prostředky pro zajištění 
celotáborových her a na dopravu a vstupy na výletech do přírody. cílem 
spolku je smysluplné využití volného času dětí z Prahy 17 v době školních 
prázdnin.

Základní článek Hnutí Brontosaurus Klub přátel Lukova přidělený pří-
spěvek použije k částečné úhradě nákladů při rekonstrukci táborové zá-
kladny pod zříceninou hradu Lukov, kde se členové věnují práci pro památ-
ky a přírodu na táborech „Prázdniny s Brontosaurem pro rodiče s dětmi“.
Spolek „Skorec“ obdržený grant použije k částečné úhradě nákladů spo-
jených s pořádáním letních stanových táborů, vodáckých táborů a výcvi-
kových lyžařských táborů s cílem zajistit pro děti a mládež sportovní vy-
žití, naučit je základním tábornickým dovednostem a správnému vztahu 
k přírodě.
Projekt Letní příměstský tábor Řepy 2014 pořádaný ZŠ genpor. Františka 
Peřiny pod vedením mgr. Jany kalinové použije příspěvek k realizaci pří-
městského tábora se zajímavým programem pro děti pracujících rodičů 
z Řep.
Kulturní centrum Průhon využije grant na dovybavení turistického krouž-
ku Ťapka, v rámci kterého je letos pořádán pobytový tábor Ostrov pokladů 
a dva příměstské tábory malá ZOO a sporťáček. Tábory jsou přístupné i dě-
tem mimo kroužek.

Mgr. Bořek Černovský,
zástupce starostky

MČ Praha 17 podporuje letní a příměstské tábory
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Socháňova 1221, Řepy • Tel.: 235 314 141, 775 591 700

Plán Klubu 17 
červenec, srpen 2014

Červenec 2014
 1. 7. – Aquapark Beroun

 2. 7. – Lezecká stěna Ruzyně

 4. 7. – Bowling v mantě

 8. 7. – Výlet do hvězdy

 9. 7. – Paintball hostivice

11. 7. – ZOO Praha

Těšíme se na vás opět v srpnu! 

Srpen 2014
19. 8. – Bowling manta

20. 8. – Výlet na Petřín

22. 8. – Lezecká stěna Ruzyně

26. 8. – Technické muzeum

27. 8. – Aquapark Beroun

29. 8. – klub 17 – opékáme buřtíky 15 – 18 hod, 

„Den otevřených dveří“

Na veškeré akce mimo budovu Klubu 17 musí být podepsané 
návratky rodiči!!!!!!!!

Klíč ke štěstí
Řepští senioři z klubu seniorů Řepy opět po roce dokázali svoji vše-
strannost. Tři členové klubu se zúčastnili 3. ročníku Literární soutěže 
Art Botič v próze a v poezii. soutěž byla mezinárodní, pro česko-slo-
venské seniory. Letošním tématem obou kategorií bylo téma: „klíč 
ke štěstí“. 

slavnostní vyhlášení se konalo 12. 5. 2014 v 18 hod. v nádherném 
a důstojném Emauzském klášteře v Praze 2.
V poezii získala druhé místo Jana Tesařová. V próze byl taktéž druhý 
náš předseda Josef Procházka. Navíc Zvláštní uznání poroty Art Boti-
če získala naše kronikářka marie Novotná.
Práce všech tří seniorů budou dostupné k přečtení na webovém odka-
zu ksŘ na:  http://kss-repy.sensen.cz.

Ing. Mária Szitányiová, KSŘ

Foto: archiv KSŘ

Marie Novotná (v bílém) přijímá Zvláštní cenu poroty a dárky 
Art Botiče.

POCHVALA 
od odborníka potěší
Vážená paní starostko,
dovolte mi, abych Vám jménem předsednictva sdružení rodáků a přátel 
chodska a Pošumaví – Psohlavci v Praze se sídlem v Řepích poděkoval za 
publicitu naší činnosti na stránkách červnového zpravodaje Prahy 17 – 
Řep ská 17. Děkujeme také za profesionální přístup redaktorky R. sá-
lusové v průběhu zpracování a autorizace textu článku. Jako bývalý 
ředitel tiskového odboru Generálního štábu AČR a šéfredaktor ústřední 
armádní redakce mám upřímnou radost z toho, jak velmi slušnou úro-
veň má v posledních letech Váš časopis, který každý měsíc dostáváme 
do schránek. Velmi dobře plní funkci informačního titulu Úřadu mČ Pra-
ha 17, přičemž přináší celou řadu zajímavých informací a novinek o ži-
votě na našem sídlišti.

S díky a přáním mnoha úspěchů
Václav Kupilík, předseda

Programy pro řepské seniory
Klub seniorů Průhon
Po dobu letních prázdnin bude probíhat setkávání seniorů vždy 
v úterý od 9 do 11 hodin v csZs Bendova 1121/5, Praha 17 – Řepy, 
pod vedením Jany Tvrdkové.
Program na tyto měsíce je „volný“.

Klub seniorů Řepy (KSŘ)
Po dobu letních prázdnin bude probíhat setkávání seniorů vždy ve 
středu od 9 do 11 hodin v csZs Bendova 1121/5, Praha 17 – Řepy, 
pod vedením Josefa Procházky.
Program na tyto měsíce je „volný“.

Klub Gemini a Klub šikovných rukou Gemini
klub se opět sejde v pondělí 1. září 2014.

Klub Bílá Hora (KLAS)
klub se opět sejde v pondělí 1. září 2014.

V minulém čísle Řepské sedmnáctky jste se dočetli o předání nového 
dalekohledu a dvou navigací městské policii. Je však třeba uvést 
infor maci na pravou míru. Dar z rukou starostky mgr. Jitky synkové 
převzal npor. Petr herink a mjr. Jindřich Buček, kteří jsou zástupci 
Policie České republiky.
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Akce, na jejíž organizaci spolupracovala Občanská sdružení Naše Řepy 
a společnost pro obnovu řepských tradic, Domov sv. karla Boromejského, 
Vězeňská služba, oddělení výkonu trestu Řepy, centrum sociálně zdravot-
ních služeb a městská část Praha 17 se opravdu vydařila. A to nejen díky 
skvělému počasí, které letos dětem přálo. Jistě všichni máme v paměti ješ-
tě loňský rok, kdy díky silnému přívalovému dešti musela být pouť zrušena.
Odpolední přivítání zaznělo hned z několika úst. hezkou zábavu všem 
přítomným popřáli Anna Baumová, Jaroslav hájek, Ing. monika strako-
vá a samozřejmě starostka naší městské části, mgr. Jitka synková. Ta pak 
společně se svým zástupcem martinem markem nabízela dětem i dospělým 
sladké „starostčino pohoštění“ v podobě řepských oplatek.
Po oficiálním zahájení se již zábava plynule rozjela – nejdříve přítomné po-
těšili tanečním vystoupením studenti z Pražské taneční konzervatoře, kteří 
předvedli něco ze svého umění. Pro malé návštěvníky následovala veselá 

pohádka o králi a jeho nepříliš 
povedené princezně. Ale jak už 
to v pohádkách bývá, vše dobře 
dopadlo a princezna k nápravě 
došla (i když za použití hrubého 
násilí v podobě vařečky). Ještě 
krátký dětský taneček – a všech-
ny děti se mohly vrhnout na sou-
těžení, za které sbíraly body, jež 
následně vyměňovaly za krásné 
ceny. soutěžních stanovišť by-
lo hned dvanáct a úkoly nebyly 
vůbec jednoduché – bylo třeba 
zdolat „bahno“, kutálet pneu-
matiku, s kolečkem projet „rallye 
Řepy“, projít černým lesem, nakrmit hladového lva či ulovit rybu. Z front, 
které se okamžitě utvořily u každého stanoviště, však bylo patrné, že se baví 
malé i větší děti. A to je na dětském dnu přeci to hlavní!
Nezbývá než poděkovat všem organizátorům této akce a těšit se zase na 
příští rok.
Více fotografií naleznete na www.repy.cz v sekci Fotogalerie. -ras-

Foto: -mish-

Tradiční jarmark proběhl 14. června v zahradě centra sociálně zdravotních 
služeb v Bendově ulici. Nabídku drobnůstek a milého zboží zajišťovalo osm 
stánků, lahodné občerstvení nabízela kavárna. se svými stánky se účastnili: 
m. Černovská s vlastnoručně vyrobenými perníčky, o. s. martin, společnost 
pro obnovu řepských tradic (hlavní organizátorky), Domov sv. karla Boro-
mejského, klub 17, mateřské centrum Řepík, seniorský klub Průhon pod 
vedením J. Tvrdkové a klub seniorů Řepy vedený J. Procházkou.
koblihy do kavárny dodala pekárna Erika a obsluhovali studenti z Pražské 
taneční konzervatoře a odborné školy s. r. o., obor hotelový. „Zboží“ do 
jarmarku dodali řepští sousedé. celkem se vybralo 9 806 kč a částka byla 
předána mateřskému centru Řepík na podporu jejich činnosti. -ras- Foto: Anna Baumová

Dětská pouť pobavila
Odpoledne plné radosti, dovádění a sportu zažili malí i velcí 
návštěvníci Dětské pouti, která se konala u příležitosti 
Dne dětí v zahradě Domova sv. Karla Boromejského.

Ve středu 7. 5. 2014 se delegace řepských hasičů vydala do centra hasič-
ského hnutí v Přibyslavi. Počasí bylo sice dost plačtivé, ale přesto jsme mě-

li důvod k radosti. Panu Lubomíru spálenkovi, veliteli řepských hasičů, byl 
na tamním zámku slavnostně udělen titul „Zasloužilý hasič“. Toto ocenění 
získávají pouze členové sdružení hasičů Čech, moravy a slezska (shČms), 
kteří se svou celoživotní prací zasloužili o rozvoj hasičského hnutí. 
Lubomír spálenka je členem sboru dobrovolných hasičů v Řepích již 42 let, 
přičemž funkci velitele vykonává bez přestání úctyhodných 40 let. V mi-
nulosti zastával vysoké funkce ve shČms, byl členem řepského zastupitel-
stva a spolupracoval s Odborem bezpečnosti a krizového řízení magistrátu 
hl. m. Prahy. mimo to se zasloužil o výstavbu nové hasičské zbrojnice, v níž 
vás, jak doufám, již brzy budeme moci přivítat. Přestože pan spálenka pře-
dal své funkce, jak rád říká, mladší generaci, pracuje aktivně i nadále jako 
velitel sDh Řepy. spolupracuje na řízení a vedení sboru, vychovává nové 
členy Jednotky sboru dobrovolných hasičů, účastní se výjezdů a předává 
své dlouholeté zkušenosti všem členům našeho sboru. 
Pan spálenka je pro všechny členy sDh Řepy velkým vzorem. Díky své pří-
kladné práci a skvělým organizačním schopnostem dokázal již více než 
40 let propagovat a předávat myšlenku a poslání dobrovolných hasičů 
nejen v naší obci, ale i v celé Praze. Lubomír spálenka svou celoživotní 
prací bezesporu přispěl k rozvoji dobrovolného hasičstva a je tedy právem 
titulován „Zasloužilý hasič“.

Mgr. Veronika Langerová,
Starostka SDH Řepy

Na fotografii jsou zleva: Jan Růžička, Ludmila Humpálová, Tereza 
Urbanová, Eva Kopečná, Veronika Langerová, Jiřina Spálenková, 
Renáta Dvořáková a v dolní řadě Lubomír Spálenka.

Velitel řepských hasičů převzal ocenění

Foto: archiv SDH Řepy

Jarmark potěšil i pomohl
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Co na vás čeká o prázdninách?

Slunce, teplo, pohoda a také řepský kinobus.

Kdy?
Každý večer v termínu 28. – 31. července, 

promítat se začíná vždy po setmění 
na travnaté louce před budovou radnice.

Těšit se můžete na tyto filmy:

28. 7. – Příběh kmotra
29. 7. – Bathory
30. 7. – Přijde letos Ježíšek?
31. 7. – Martin a Venuše

Více informací naleznete na internetových 
stránkách www.dpp.cz/kinobus

Kinobus 
opět v Řepích!

sOUTĚŽ Rozkvetlé  Řepy  2014

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

Uzávěrka pro příjem tipů je 8. srpna 2014.

Řepská 17 vyhlašuje již 5. ročník soutěže Rozkvetlé Řepy!
Určitě i v letošním roce řepské předzahrádky krásně pokvetou a budou 
potěšením pro všechny kolemjdoucí. Dejte nám o nich vědět! Zašlete nám 
fotografie nebo jen adresu místa, které vás zaujalo! Přihlaste své sousedy 
nebo i sebe!

Pro vítěze připravujeme 
hodnotné ceny.

Srdečně vás zveme na historicky první

VINOBRANÍ 
V KLÁŠTEŘE

Na programu cimbálová 
muzika, zpěvák Hynek Tomm 
– protagonista ústřední 
písně filmu Kameňák 3 
se svými hosty, taneční 
vystoupení, ochutnávka vín, 
občerstvení, program pro děti 
a překvapení na závěr.

které se uskuteční v neděli 14. 9. od 14 hodin  
v zahradě Domova sv. Karla Boromejského v Řepích 

(www.domovrepy.cz).



KURZY ve školním roce 2014- 2015

www.pruhon.cz
  Projekt je finančně

  podpořen z rozpočtu

  Městské části

  Praha 17

Hudba, tanec, divadlo
Sólový zpěv (klasika, populár)
- pro děti od 6 let i pro dospělé
Klavír, keyboard, flétna, klarinet, saxofon, 
housle, kytara, el. kytara, bicí 
- pro děti od 6 let i pro dospělé  
Hudební přípravka - pro děti 5 až 8 let 
Piškotky - tanec a balet pro děti od 5 let
Akrobatický rock´n´roll - přípravka 
pro děti 6 až 12 let
Stonožka - dramatický kroužek pro děti od 6 let

Cvičení, jóga
Cvičení pro rodiče s dětmi - okolo 2 let 
Cvičení pro děti - 4-7 let  
Aerobik a gymnastika pro dívky - 7 až 11 let
Cvičení pro ženy - bossu, aerobik, step-
aerobik, kalanetika, pilates, zumba, body styling 
Jóga - Integrální jóga nebo Jóga v denním 
životě pro dospělé
Jóga proti bolestem zad a kloubů 
- pro dospělé 

Keramika, výtvarka
Šikulky - výtvarná výchova pro rodiče 
s dětmi okolo 2 let 
Keramika - pro děti od 5 let a pro dospělé  
Výtvarná výchova - pro děti od 5 let 
Malba a kresba - pro dospělé

ZÁPIS DO KURZŮ na školní rok 2014 - 2015
proběhne po prázdninách v KC Průhon, Socháňova 1220/27,163 00 Praha 6-Řepy.

Konkrétní termíny budou vypsány s ohledem na postup dokončovacích prací a následné zahájení 
provozu KCP. Průběžně aktualizované informace najdete na našem webu www.pruhon.cz.

Přejeme vám krásné léto a doufáme, že nám zachováte přízeň, a setkáme se i v dalším školním roce. 

Jazyky
Angličtina - pro děti 6 až 9 let 
Angličtina, němčina, francouzština, 
ruština - pro dospělé  
Čeština pro cizince  - pro děti školního 
věku a pro dospělé 

Brouček
- kombinovaný program pro děti od 2 let 

Ťapka
- turistický oddíl pro děti od 6 let

Pracoviště ZŠ genpor.  
Fr. Peřiny, Laudova 1024/10, 
163 00 Praha 6 - Řepy 

Kulturní centrum Průhon, Socháňova 1220/27,  163 00 Praha 6 - Řepy, www.pruhon.cz, kurzy@pruhon.cz,  
tel. 601 324 846, Brouček a Ťapka pracoviště ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Laudova 1024/10, 163 00  Praha 6 - Řepy
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kulturní centrum Průhon nabízelo kulturní vyžití všem řepským obyvate-
lům po dlouhá léta. Tradičně se zde konaly výstavy, besedy, hrály se tu 
pohádky pro děti, scházeli se zde řepští senioři. Bylo jistě však škoda, že 
kulturní centrum naší městské části bylo ve velmi špatném stavu a kulturní 
„stánek“ rozhodně nevyhovoval představám o moderním středisku.
Před rokem tedy uzavřelo své brány, aby mohlo projít opravdu kompletní re-
konstrukcí, dle projektové dokumentace, která vznikala v letech 2012 –2013. 
stavební práce byly zakončeny 12. června 2014.
Všichni se tedy můžeme těšit na krásnou novou budovu, která bude přiná-
šet komfort malým i velkým návštěvníkům.

kromě jiného došlo ke změně využití jednotlivých místností – místo pů-
vodního mateřského centra se můžeme těšit na malý víceúčelový sál a na-
hrávací místnost.
Změnu zaznamenala i předstěna na jižní straně – která bude nyní skleněná 
se zajímavým potiskem.
Přízemí budovy nabídne návštěvníkům knihovnu, foyer, šatnu, hlavní sál 
se zázemím a víceúčelový sál. V prvním patře pak bude umístěna nahrávací 
místnost, hudebny, velký pohybový sál (samozřejmě se sprchami a šatna-
mi) a také kanceláře.

-ras-

KC Průhon se představuje v novém
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V podvečer 25. června se konalo slavnostní uvedení do zkušebního pro-
vozu, na kterém byli přítomni členové Zastupitelstva a vedení radnice na-
ší městské části. společně si prohlédli prostory nové budovy, jednotlivé 
sály i zákulisí. slavnostní přestřižení pásky samozřejmě patřilo starost-
ce mgr. Jitce synkové a jejím zástupcům – martinu markovi, mgr. Bořku 
Černovskému a Dr. Tomáši Fingerovi.
starostka Jitka synková popřála novému centru mnoho spokojených 
návštěv ní ků a vyjádřila potěšení nad novým projektem: „Těší mě, že v Ře-
pích máme takové moderní středisko, které bude nabízet kulturní vyžití 

našim obyvatelům. mám radost, že se naše knihovna zapojila do pilotního 
projektu metropolitní knihovny a rozšíří tím komfort služeb pro všechny 
řepské čtenáře“.
svou spokojenost neskrýval ani zástupce starostky martin marek, který 
měl realizaci projektu na starosti: „Jsem nadmíru spokojen, že se rekon-
strukce povedla a stihla v daném termínu. Jsem přesvědčen, že kc Průhon 
je nyní opravdu krásným kulturním centrem oproti bývalému, nevyhovují-
címu objektu.“

-ras-

Slavnostní otevření KC Průhon

Při slavnostím přestřižení 
pásky zleva: Dr. Tomáš Finger, 
starostka Mgr. Jitka Synková, 
Martin Marek a Mgr. Bořek Černovský.



INFORMUJEME

18

Pražská taneční konzervatoř a střední odborná škola, kterou najdete 
v Laudově ulici č. 10, otvírá v září 2014 lekce BALET/PILATEs pro veřej-
nost. cvičení bude probíhat pod vedením pedagožky Pražské taneční kon-
zervatoře mgr. Pavly Šmerdové, která zde vyučuje klasický balet. mimo to 
vede také kurzy baletu pro širokou veřejnost. metodu PILATEs uplatňuje 
jak v přípravě profesionálních tanečníků, tak v kondičním cvičení pro kaž-
dého, bez předpokladu jakékoli pohybové průpravy.
Lekce, které vám nabízíme, jsou založeny na hlavních principech Pilate-
sovy metody, s obohacením o jednoduchá cvičení ze základů klasického 
tance. Převážná část hodiny probíhá na zemi, cvičí se na podložce. Jde 
o komplexní trénink, který zpevňuje a posiluje tělo, ale také rozvíjí jeho 

pohyblivost. cvičit může opravdu každý, bez rozdílu věku, dosavadních 
zkušeností, ženy i muži. Lektorka vždy vychází z možností i přání zúčast-
něných.
chcete-li si udržovat stálé zdraví a zlepšit příjemným způsobem svoji 
kondici, neváhejte a zkuste to! Najdete nás v Laudově ulici 10, PTk a sOŠ, 
od září 2014, každý čtvrtek 17.30 – 18.30 hod. cena individuální lekce: 
100 kč, permanentka na 10 lekcí: 85 kč/lekce, permanentka na 20 a více 
lekcí: 75 kč/lekci.
(přihlášky a další informace na: pavla.smerda@centrum.cz).

Mgr. Zuzana Pokorná

Termíny přistavení:
dne 9. 7. 2014 od 10.30 do 13.30 hod.
dne 14. 8. 2014 od 8.00 do 11 hod.

mobilní kancelář bude umístěna v automobilu Fiat Ducato, označeném lo-
gem Pražské plynárenské, a. s., zaparkovaném u úřadu mČ Praha 17. Praž-
ská plynárenská, a. s. ve spolupráci s dceřinou společností měření dodávek 
plynu, a. s. a mČ Praha 17 nabízí odběratelům zemního plynu novou službu 
– tzv. „mobilní obchodní kancelář“, jejímž prostřednictvím si stávající i po-
tenciální zákazníci mohou vyřídit záležitosti, související s odběrem zemního 
plynu bez návštěvy kontaktních míst v Praze 2 a 4.
mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby:
➝		zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
➝		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 telefonních číslech 267 175 174  a 267 175 202, 
www.ppas.cz.

Cvičení pro veřejnost na Pražské taneční konzervatoři

Mobilní obchodní kancelář 
Pražské plynárenské, a.s. Díky za zakoupení 

žlutého kvítku
Touto cestou děkuji všem občanům Řep, kteří si dne 14. května 
zakoupili žlutý kvítek od prodejců Ligy proti rakovině Praha. kvě-
tinový den byl v Řepích velice úspěšný. Podrobnosti o vybraných 
sumách a způsobu využití získaných prostředků jsou pravidelně 
zveřejněny na www.lpr.cz. Opakovaně se ukázala vysoká míra vy-
spělosti a solidarity našich občanů.
Pro informaci přidávám údaj o prodaných kytičkách na území Řep, 
kde prodejci na třech 
místech vybrali celkem 
13 759 kč. Dosažený prů-
měr na jednu prodanou 
kytičku činil 21,43 kč.

Tomáš Finger,  
zástupce starostky

Nabízíme vám jedinečnou šanci podílet se na rozhodování o městské 
části. máte pocit, že nemáte informace o tom co se děje za zdmi rad-
nice? Zajímá vás co plánuje městská část a co se děje v Řepích? chcete 
být v obraze a mít přehled? Nyní máte šanci vše změnit a podílet se na 
činnosti nově vzniklého Poradního sboru mČ Praha 17.

Přihlaste se, čekáme na vás. Poradní sbor občanů městské části Praha 17 
je nově vzniklá aktivita městské části, která bude složena z občanů Řep 
podle volebních okrsků, v maximálním počtu 18 členů. Budete mít mož-
nost přímo se vyjádřit k aktuálním tématům městské části. 
Poradní sbor se bude setkávat s vedením městské části a odpovědnými 

úředníky vždy v prvním měsíci nového čtvrtletí a každý váš podnět či ná-
zor bude vyslyšen a zodpovězen.
Pokud vás tato nabídka oslovila, zasílejte přihlášky pro svoji účast 
v Poradním sboru do 15. srpna 2014 do podatelny mČ Praha 17 se 
zřetelným označením „Poradní sbor“ nebo e-mailem na adresu:  
redakce@repy.mepnet.cz s předmětem zprávy „Poradní sbor“. Pod-
mínkou pro vstup do Poradního sboru je plnoletost, trvalý pobyt na 
území mČ Praha 17 a bezúhonnost.

Mgr. Jitka Synková,
starostka

MLUVTE NÁM DO TOHO!

Staňte se členem Poradního sboru MČ Praha 17
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Ráda bych vás seznámila s projektem, ze kterého mám velkou radost. 
V loňském roce jsme oslovili Městskou knihovnu v Praze ohledně rozšíření 
dosavadní spolupráce s místní knihovnou v Řepích. Podněty vyšly jednak 
od vás, občanů Řep, a také od Komise kultury a vzdělávání, ve snaze o roz
šíření nabídky a propojení s Městskou knihovnou v Praze. 
Jak jistě víte, Kulturní centrum Průhon je od základu zrekonstruováno, 
v září bude otevřeno pro veřejnost a jeho součástí je také místní řepská 
knihovna. Rozšíření služeb Kulturního centra o knihovnu bude tedy zcela 
jistě vítaným krokem a doplní koncepci nového Průhonu jako prostoru ne
jen pro kulturu a vzdělávání, ale také jako místo pro setkávání.
V pilotním projektu Městské knihovny v Praze nazvané Metropolitní 
knihovna, kterého se bude účastnit pouze pět místních knihoven (což je 
pro Řepy velká pocta, že jsou v takové dobré společnosti), získáme několik 
nesporných výhod, které v budoucnu rozšíří nabídku čtenářům a návštěv
níkům Kulturního centra Průhon.
Na prvním místě je zcela jistě možnost využití Výměnného souboru knih 
z fondu MKP v rozsahu 1 500 – 2 000 knih (i audioknih – mluveného slova) 
a to tak, že knižní tituly je možné obměňovat v čase podle potřeby a zájmu 
čtenářů. Můžeme tedy vyřadit dlouho nevyužívané svazky a značně aktua
lizovat nabídku a to vše s nulovými náklady na pořízení, které si každý ná
vštěvník knihkupectví dovede představit. 
Dalším benefitem pilotního projektu je možnost využití bezplatné metodic
ké pomoci nebo třeba rekvalifikačních kurzů pro personál knihovny. V dů
sledku to ocení opět čtenář, v kontaktu se vzdělaným a znalým knihovníkem. 
Co je ovšem převratná novinka, tak to je možnost knihy z nově zapůjče
ného Výměnného souboru vracet ve kterékoli pobočce Městské knihovny 
v Praze. Do budoucna se počítá i s možností vracet knihy z Městské knihov
ny v Praze v naší knihovně. Co vy na to, čtenáři?

Součástí projektu Metropolitní knihovny bude možnost využití technické 
podpory a publicistika akcí, například formou zapůjčení čtečky čipových 
karet a tím pádem možnost využití jednotných karet – ISIC, Opencard, 
a dalších karet, jakožto kartičku do knihovny. Řepská knihovna a KC Prů
hon budou také prezentovány na stránkách Městské knihovny Praha v rám
ci tohoto pilotního projektu.
Věřím tedy, že tento projekt uvítáte stejně, jako my na radnici, a všem řep
ským občanům přinese další možnosti využití volného času.

Mgr. Jitka Synková,
starostka

Představení nového projektu 
Metropolitní knihovny

Vzdělávání dětí bylo a stále je jednou z našich priorit. Snažíme se proto 
hledat možnosti, díky kterým by bylo možné vzdělávání dětí ještě více zvi
ditelnit jako skutečně důležité téma dnešní doby.

V roce 2012 se nám naskytla jedna taková příležitost, na kterou máme nyní 
možnost navázat. V době opravy letištní ranveje byla naše městská část do 
značné míry zatížena hlukem a díky tomu také dostala od Letiště Praha fi
nanční podporu. V této době tedy vznikl projekt My ve světě – svět u nás. 

Tento projekt je zaměřen konkrétněji a to na jazykové vzdělávání jak dětí, 
tak ovšem i pedagogů, čímž je také významný, jelikož tato druhá strana 
vyučování – naši vyučující  jsou často opomíjeným prvkem. A přitom prá
vě možnost našich pedagogů komunikovat s dětmi v cizím jazyce je pro ně 
jednou z podmínek kvalitního zapojení žáků do výuky. Prohloubení jazyko
vé gramotnosti našich pedagogů je tedy naší snahou ve stejné míře. 
Projekt měl značný ohlas, a proto jsme se rozhodli v něm pokračovat 
i nadále, již bez podpory Letiště Praha. Městská část tedy rozšířila již 
několik let fungující Fond na podporu základních škol, jehož součástí je 
například zařazení výuky cizích jazyků od první třídy na všech základních 
školách. Přitom se navazuje na seznamování se s jazykem v mateřských 
školách. Dalším bodem je třeba zařazování druhého cizího jazyka na dru
hý stupeň základních škol nebo růst nároků na kvalitu. Především je ov
šem nově zaměřen na zahraniční studijní pobyty našich žáků. Tyto výjez
dy umožňují žákům praktickou výuku jazyka přímo s pedagogy – rodilými 
mluvčími. Mají příležitost využít jazyka v místních rodinách a při běžné 
komunikaci. Navíc se seznámí s reáliemi dané země a tím jen prohloubí 
vztah k jazyku. 
Věřím, že se tento projekt povede realizovat i v dalších letech a bude stej
ně přínosný a žáky i pedagogy oceňovaný, jako tomu bylo dosud.

Mgr. Jitka Synková, starostka

Zřízení fondu na jazykové výjezdy

Nová knihovna v KC Průhon nabídne čtenářům opravdu skvělé podmínky. 
Nové prostory si při slavnostním uvedení do zkušebního provozu se zájmem 
prohlédla i starostka Mgr. Jitka Synková.

Foto: -ras-
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ZŠ Jana WerichaZŠ genpor. Fr. Peřiny

V pondělí 26. května jsme se v ZŠ genpor. Fr. Peřiny v socháňově ulici 
přesunuli na konec 14. století, na dvůr krále Václava IV. Část příběhu 
o životě obyčejných lidí, nucených pracovat pro svou obživu a řešit 
starosti s tím spojené se střídal s částí o životě těch výše postavených, 
řešících malichernosti ve snaze se alespoň nějak zabavit. Vrcholem dě-

je je příběh panovnice, králov-
ny Žofie, která, ač zaujímající 
post nejvyšší, je smutná a osa-
mocená, žijící ve zlaté kleci.  
Rádcem všech se stává Jan 
z Nepomuku, zpovědník krá-
lovny, pomáhající a uklidňující 
postava, přinášející smíření 
všem. Nad všemi těmito posta-
vami bdí „Čas“ – vždy spraved-
livý a vždy přítomný.
muzikál Taceo je v podání žáků 
6. – 9. tříd až nečekaně vyzrá-
lý. Objevují se veselé scény, 
střídající se s dojemnými, nutí-
cími k zamyšlení nad vlastním 
životem. hudbu napsal miro-
slav maxant, kterého jsme zá-
roveň mohli vidět i ve dvojroli 

a to krále Václava IV a vypravěče Času. Texty a scénář zpracoval společ-
ně s kolegyní, Lucií Fulínovou, která hrála roli herdy z Jenštejna a byla 
skutečně skvělá, stejně tak jako všichni, kteří se v muzikálu objevili. 
Dodatečně tedy velká gratulace k tak nádhernému dílu!

-mish-

Jan z Nepomuku nepromluvil

16. května se v Národním památníku na Vítkově opět rozezněla píseň 
pro vojáky navracející se ze zahraniční mise. Tentokrát se jednalo o vo-
jáky První strážní roty, 
kteří sloužili v Afgánis-
tánu. Ty čekalo při slav-
nostním ceremoniálu 
překvapení v podobě 
jejich „hymny“, sklad-
by „hrát na vojáky, ja-
ko kluk si hrát“, jejímž 
autorem je miroslav 
maxant. Ten ji zazpíval 
spolu se svými žáky, 
Františkem majerem 
a Tomášem Ringelem 
a umocnili tím tento 
nesmírně silný zážitek 
spojený s předáváním 
řádů a ocenění našim 
hrdinům.

-mish-

Foto: -ras-

Foto: -mish-

Hymna pro vojáky

Foto: -mish-

Když méně znamená více
kampaň „LITTER LEss – když méně znamená více, aneb snížíme množ-
ství odpadu“ – je zaměřena na snižování odpadu ve školách.
chceme, aby děti i dospělí získali nové znalosti, jak správně zachá-
zet s odpady. kampaň zahájily přihlášené školy (36 škol) společně už 
7. 11. 2013 na světový den Ekoškol v 8.45 hodin. V naší škole členové 
Ekotýmu „ozdobeni“ nebo oblečeni v odpadovém materiálu informovali 
žáky u vchodu do školy o zahájení kampaně a rozdávali letáčky. Na ty 
pak žáci mohli psát své návrhy, jak snížit množství odpadu ve škole. 
Nejzajímavější návrhy byly vybrány a jejich autoři dostali drobnou 
odměnu.
Dalším úkolem Ekotýmu bylo udělat analýzu školy v rámci hospodaření 
s odpady. Zjistili jsme, že nádob na odpad je dost, žáci třídit umí, ale 
nechtějí. chybí motivace?
Žáci 9. třídy připravili malé školení o odpadech a procházeli s ním jed-
notlivé třídy. Při snaze o osvětu a zlepšení situace v této oblasti nám 
také velmi pomohly Eko-kom a Odbor životního prostředí městské části 
Praha 17 svým zapojením do akce Den Země, na které měly svá stanovi-
ště věnovaná odpadům.

Podařilo se nám v rámci tohoto projektu spojit se školkou v Petrohradu. 
Navzájem jsme si vyměnili nápady na zpracování odpadu. Děti z Petro-
hradské školky vyrábějí ze starých časopisů obálky a pohlednice.
celou kampaň jsme zakončili happeningem 5. 6. 2014, který se konal 
na mezinárodní den životního prostředí. Řídili jsme se heslem „Reduce, 
Reuse, Recycle“. Takzvaná 3R vyjadřují, jak bychom se měli chovat k vě-
cem okolo nás, abychom chránili životní prostředí.
Reduce = omezte spotřebu!
Reuse = opět použijte!
Recycle = recyklujte!
Proto děti vyráběly nákupní tašky, aby si nemusely v obchodě kupovat 
igelitové pytlíky a vytvářely různé další zajímavé předměty z odpado-
vého materiálu.
kampaň organizuje sdružení Tereza ve spolupráci se společností Wrig-
ley. Peníze, které jsme na kampaň obdrželi, byly využity na analýzu, 
propagaci akce a  nákup materiálu na kreativní dílny.

Iveta Javůrková
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se zúčastnili žáci houslové třídy BcA. Pavla Herajna

KLÁRA HANSEN – I. MÍSTO
MATĚJ PINKAS – ČESTNÉ UZNÁNÍ

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

Foto: -ras-

Foto: archiv školy

Vystoupení  
v Domově čtyř přání 
Ve středu 4. června jsme vystoupili v Domově s pásmem písniček Jaromí-
ra Nohavici z alba Tři čuníci. měli jsme velkou radost, že se písničky líbily 
nejen ve stacionáři, ale i klientům Domova, kteří si pochvalovali, že jim 
písničky přinesly radost a zlepšily náladu.
chceme poděkovat za vstřícnost ze strany zaměstnanců i klientů Domova, 
kteří nám pokaždé dávají najevo radost z naší návštěvy. Zvláštní poděko-
vání patří usměvavé a obětavé Ing. monice strakové, která s námi neúnav-
ně prochází Domovem patro po patru. Pro děti je po vystoupení vždycky 
připraveno občerstvení. 
Pro nás dospělé i pro naše děti je největší odměnou odezva babiček a dě-
dečků, kteří si s námi rádi zazpívají, ptají se, kdy opět přijdeme, že se na 
nás moc těší. k nejdojemnějším setkáním patří setkání se 105 letým pa-
nem doktorem, který s námi zpívá, povídá a je stále čilý. 
Jsme na naše děti hrdí. hodně dětí do školy dojíždí někdy i z velké dálky, 
takže na každodenní ranní nacvičování si opravdu musí přivstat. Těší se na 
setkání s babičkami a dědečky a ostatními zaměstnanci Domova. 
Přejeme všem krásné léto. 

Za ZŠ U Boroviček Lucie Řehořová, Petr Hubáček

Pohádkové setkání ve školce
Netradiční dopoledne zažily děti z mateřské školy Laudova – pracoviště 
Fialka. Ve své školce měly totiž možnost přivítat milou návštěvu – na bese-
du o knížkách, pohádkách a čtení sem zavítal známý televizní moderátor 
Reynolds koranteng.
Ten s dětmi strávil příjemné dopoledne, kdy si s nimi povídal o knížkách 
a pohádkách, které mají rády. Vyprávěl jim také o svých dcerách i o vlast-
ních oblíbených pohádkách. malí posluchači byli vyprávěním velmi zaujati, 
někteří z nich se pustili i do živé debaty a všichni si pak s napětím vypo-
slechli i pohádku, kterou Rey koranteng předčítal. 
Na závěr setkání milému hostu děti zazpívaly veselé písničky, předaly 
drobné dárečky a nemohlo chybět ani společné fotografování.

-ras-

Den dětí v ZŠ U Boroviček
V pondělí 2. června proběhla již potřinácté oslava Dne dětí na Borovič-
kách. každoročně zveme děti z ostatních základních i mateřských škol 
v okolí – letos pozvání přijaly děti ze Základní a mateřské školy genpor. 
Františka Peřiny, mŠ Fialka, Základní školy praktické ve Vokovicích  a děti 
se svými tetami z klokánku v hostivici. 
Patronát nad Dnem dětí mají naši deváťáci, kteří si vymyslí soutěže a vy-
berou si k sobě garanty z řad pedagogů. Letos si některé soutěže připravili 
i žáci osmých tříd, kteří se tak vzdali možnosti soutěžení. Připraveny jsou 
varianty pro mladší a starší děti. soutěže se zaměřují na pohyb, postřeh 
a myšlení, aby si děti vyzkoušely více možností a každé zažilo radost z ví-
tězství. mezi soutěžemi probíhají i různé atrakce pro děti, letos paní ředi-
telka zajistila ukázku výcviku policejních psů (krajské řed. policie), ukázky 
a praktický nácvik první pomoci společnosti ssI a předvedení ukázky vý-
stavby protipovodňových zábran a slaňování. Děti si mohly také vyzkoušet 
maskování zranění a techniky obvazování, malování na obličej na přání aj. 
Počasí nám přálo – od rána svítilo sluníčko, děti soutěžily jako o život, 
a kdo absolvoval všechny soutěže, mohl si vybrat z mnoha krásných cen. 

Lucie Řehořová

~     BLAHOPŘEJEME     ~

22. ročníku soutěže  
nejmenších houslistů

PLZENECKÉ 
HOUSLIČKY

Informace o základním uměleckém vzdělávání  
v ZUŠ Blatiny naleznete zde: 

http://www.zusblatiny.cz/
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dětská atletická 
liga 2014

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

10. 9. –  Vrhačsko-štafetové odpoledne, 
slavnostní vyhlášení celé série

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

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

www.repy.cz -red-

každoročně v červnu se zúčastňují žáci řepských škol a japonští žáci tur-
naje v czech bumbácbale, který probíhá v ZŠ J. Wericha. Ten letošní se ko-
nal 10. 6. a zúčastnila se ho dvě družstva ze ZŠ J. Wericha, dvě z mensy 
a čtyři družstva japonských žáků. Naši školu reprezentovali žáci 8. c třídy. 
Jinak se jednalo o smíšená čtyřčlenná družstva 6. - 9. tříd. Družstva hrála 
systémem každý s každým, a to na jeden vítězný set do 15 bodů. hrálo 
se ve dvou tělocvičnách naší školy přes volejbalovou síť o výšce 1 metr, 
s gymnastickým míčem o průměru 65 cm. servis se provádí z kteréhokoliv 
místa hřiště úderem míče o zem tak, aby míč netečoval síť. hraje se tělem 
pouze od pasu nahoru. míč se nesmí chytat. každý dotek sítě je považován 
za chybu.
Turnaj v cBB je trefou do černého. Získává si sympatie stále širšího okruhu 

žáků. Ohromně je baví, hrají ho s velkým zájmem a nasazením. Je báječnou 
relaxací, při které žáci zapomenou na starosti se zkoušením, písemkami, 
opadnou stresy, špatná nálada, honička ve škole i doma. Turnaj je vždy 
perfektním odreagováním, jedná se o hru, která je i skvělou náplní hodin 
tělesné výchovy a baví všechny žáky, zdatné i motoricky méně výkonné. 
Vybízí žáky k nenáročnému pohybu, motivuje je a reflektuje na společen-
ské proměny pro systém vzdělávání. kvalita vzdělanosti a zdraví žáků jsou 
i v našem procesu vzdělávání a výchovy považovány za hlavní faktory roz-
voje školy.
V současné době klademe stále větší důraz na zdravý způsob života a s ním 
spojenou pohybovou aktivitu, kterou považujeme za důležitou součást 
prevence nadváhy a obezity, ale i jiných zdravotních problémů. V souladu 
s požadavkem na pozitivní změny způsobu života žáků je cBB ideální hrou. 
Uvedený příklad turnaje je jednou z možností, jak úspěšně bojovat s pohy-
bovou nedostatečností u žáků.
konečné pořadí: 1. místo - Japonci - družstvo č. 2
 2. místo - Japonci - družstvo č. 3
 3. místo - ZŠ Jana Wericha - družstvo A
 4. místo - Japonci - družstvo č. 1
 5. místo - ZŠ Jana Wericha - družstvo B
 6. místo - mensa - družstvo A
 7. místo - mensa - družstvo B
 8. místo - Japonci - družstvo č. 4
cílem turnaje není jen sportovní klání jednotlivých družstev, ale i zábava 
a společná setkání žáků při pohybových aktivitách mimo vyučování.

PaedDr. Zita KvětováFoto: -mish-

Czech bumbácbal pobavil všechny

V říši pohádek
Vychovatelky školní družiny ZŠ Jana Weri-
cha připravily ve čtvrtek 29. května projekt 
s tematikou pohádek. Děti měly možnost na 
krátký okamžik ocitnout se ve světě fantazie 
a nadpřirozena. Tato pohádková atmosféra, 
plná pestrobarevných kulis, působila na děti 
jako magnet. 

Děti si vyzkoušely jaké to je přemoci draka, přebírat s Popelkou 
hrách, navléci Zlatovlásce korále, vylovit zlatou rybku, přejít lesem 
jako karkulka a najít ztracený klíč od perníkové chaloupky. snaha 
a odhodlání nezůstaly bez odměny, a jak už to v pohádkách bývá, vše 
dobře dopadlo.

A. Pohlová, vedoucí ŠD

V prvé polovině měsíce května se žáci 5. c zapojili do matematické soutěže 
Pangea 2014, kterou pořádala mezinárodní škola meridian International 
school z Prahy 8. společně se svými vrstevníky ze 17 zemí Evropy řešili ve 
školním kole zajímavé matematické úlohy.  Z celkem 1 673 pražských „pá-
ťáků“ se do finálového kola soutěže probojoval Petr Fučík, který úlohy vy-
řešil na 100 %. Tohoto výsledku dosáhlo pouze 18 žáků. Ve finále soutěže 
se sešlo 101 soutěžících z pátých tříd. Petr se v silné konkurenci umístil na 
pěkném 40. místě.  Další květnovou soutěží byla Pythagoriáda. Obvodního 

kola se zúčastnili žáci z 5. c, 6. A a 6. B. Úspěšným řešitelem se stal Adam 
Balažovič z 5. c, který získal 15 bodů a umístil se ještě s dalšími soutěží-
cími na 1. – 4. místě.
Do matematických soutěží se naše škola zapojí i v příštím školním roce. 
Věřím, že máme mezi žáky další dobré matematiky, pro které je tento před-
mět hrou a zábavou.

Mgr. Jiřina Mariničová, tř. učitelka 5. C

Matematické soutěže v ZŠ Jana Wericha
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Pro čtyřicet místních seniorů zajistilo csZs a klub seniorů Řepy 4. června 
autobusový zájezd na seniorské hry. Po půlhodinové jízdě nás na stadionu 
na kotlářce v Dejvicích již vítala svižná hudba a příjemní pořadatelé. Letos 
byli seniorky a senioři rozděleni do tří věkových kategorií – A 55–64 let, 
B 65–74 let a c 75 let a starší. 
Našimi soupeři byli nejen senioři z celé Prahy, ale také z Českých Budějo-
vic, Olomouce a Poděbrad. soutěžilo přes dvě stě seniorek a seniorů. sou-

těžemi jednotlivců byl Nordic Walking na 800 m, seniorský biatlon na 25 m 
a slalom na 50 m. kolektivní byla soutěž v petanque tříčlenných smíšených 
družstev a smíšená štafeta na 4 x 100 m. každý šestý startující byl z Řep 
a výborně reprezentoval mČ Praha 17, csZs i klub seniorů Řepy.
První disciplínou byl Nordic Walking seniorek na 800 m. Závodnic bylo ne-
skutečných 89. V nejpočetnější kategorii B 65-74 let, se konaly dokonce 
dva „rozchody“. současně se rozeběhl i čtyřhodinový maratonský turnaj 
v petanque, za účasti 28 družstev. Našich družstev bylo celkem sedm. 

O stupně vítězů se utkala jen družstva s třemi výhrami. Před polednem 
začal seniorský biatlon za rekordní účasti 98 seniorek a 40 seniorů. Ve sla-
lomu startovalo neskutečných 92 seniorek. Na závěr se běželo 4 x 100 m, 
opět za rekordní účasti 11 smíšených štafet, s našimi třemi. startéry jed-
notlivých závodů byli mistr světa v hodu diskem Imrich Bugár a olympijský 
vítěz v moderním pětiboji David svoboda.
Ve 13 hodin začalo, všemi soutěžícími velmi očekávané, slavnostní vyhod-
nocení seniorských her. První vyhodnocenou sportovkyní her byla, stejně 
jako loni nejstarší účastnice, naše Antonie Vohradská, ročník 1927. Pře-
krásný pohár České Unie sportu přijala z rukou předsedy ČUs p. Jansty 
a miss World, Taťány kuchařové. Naše Jaruška nám symbolicky prošlápla 
cestičku na stupně vítězů, kam členové ksŘ šli překvapivě ještě 7x!!!
ceny nejlepším seniorům předávali představitelé magistrátu hlavního 
města Prahy, Prahy 6 a hlavní sponzoři her.
chceme poděkovat hlavně manželům Davidovi a Daniele hufovým a všem 
pořadatelům ze sdružení Buď fit seniore, kteří takovou nesmírně organi-
začně náročnou akci pro české seniory komplexně připravili, zajistili i vel-
mi úspěšně uspořádali. Veliký dík od „Účastníků zájezdu“ patří našemu 
řediteli csZs Řepy, PhDr. Jindřichu kadlecovi. I všem řepským soutěžícím, 
kteří našli odvahu si zasportovat a zasoutěžit. I těm, kteří nás přijeli po-
vzbudit. Prožili jsme překrásný soutěžní den, plný překvapivých a nečeka-
ných úspěchů i nefalšované radosti z dosažených výsledků.
Už se těšíme na další říjnové seniorské hry, které se budou konat na 
FTVs Uk.

První místa vybojovali: 
V nejstarší kategorii c 75 let a starší vybojoval Ing. smělý Jiří.
Zvítězil v Nordic Walkingu na 800 m vynikajícím časem 6:06 min.
První byl i v biatlonu.

Druhá místa vybojovali:
V nejmladší kategorii A hejnic Vladimír v biatlonu a Budzáková Iveta 
časem 6:05 min v Nordic Walkingu, občanka Řep.

Třetí místa vybojovali:
Ing. hladíková Eva v kategorii B v biatlonu
satranský Jaroslav v kategorii c ve slalomu
smíšená štafeta v běhu na 4x 100 m ve výborném čase 1:21,7 min. 
v sestavě: satranský, makalová, Čejka a sýkora 

Josef Procházka,
Předseda KSŘ

Foto: -ras-

Řepští senioři překvapili sami sebe! Celkem 7x!

Na fotografii zleva: Starostka Mgr. Jitka Synková, Antonie Vohradská – 
nejstarší účastnice, Ing. Eva Hladíková – bronzová v seniorském biatlonu, 
Helena Makalová – bronzová členka štafety 4 x 100 m, Ing. Jiří Smělý – 
vítěz Nordic Walkingu a biatlonu, na vozíku Josef Procházka.

Mistrovství ČR BMX a horských kol
5. července – mistrovství ČR v BmX 2014
Start závodu: 12 hodin

6. července – king of Prague  
BmXRAcE 2014
Start závodu: 10.45 hodin

18. – 20. července se v okolí bikrosové 
trati pojede mistrovství České republiky 
horských kol v olympijském cross 
country, štafetách a ve sprinterské 
disciplíně zvané Eliminátor. 

18. července – Štafety
Start závodu: 17 hodin
 
19. července – sprinterská disciplína 
Eliminátor
Start závodu: 15 hodin
celý den bude také v areálu probíhat 
Český pohár v trialu

20. července – celodenní program
Start závodů: od 9.30, start elitní 
kategorie mužů je v 15.30
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Uveřejnil jsem také bezpočet historických snímků. Přesto vaše nejčas-
tější přání je v této obrazové historii co nejvíce pokračovat. Vaše přá-
ní tímto plním a v dnešním vydání se opět vrátím k prvorepublikovým 
živnostníkům, bez nichž by se žádná obec či vesnice neobešla. Nejinak 
tomu bylo i u pekařů, a tak si jednoho z nich připomeňme. 

Pekařství U Pouchů
Tato pekárna se nacházela v dnešní ulici kristiánově, v domě č. p. 71. 
Již samo číslo hovoří, že tento dům patří taktéž do kategorie téměř 
historické. Pamětníky je tato výrobna pečiva dodnes vzpomínána pod 
názvem „U Pouchů“, ale původ sahá mnohem dále. 
Pekařství založil v roce 1920 karel Janouš, a to se svojí ženou marií 
a matkou Annou. Takže původní pekařství a pecnářství bylo „U Janou-
šů“.  Poté, co roku 1935 zakladatel zemřel, se marie Janoušová později 
provdala za Vojtěcha Pouchu. Tím došlo ke změně dodnes vzpomínané-
ho názvu „U Pouchů“. 

Závěrem chci vám, čtenářům a hlavně sportovním 

fanouškům, poděkovat za velké množství děkovných 

telefonátů a e-mailů, které jste mi po zveřejnění článků 

nejen k sedmdesátinám fotbalisty Bedřicha Tesaře, ale 

hlavně hokejistů Petra a Pavla Hejmových v minulém 

vydání, zaslali. Nesmírně si toho vážím. 

Jaroslav Hájek,
zastupitel  

Řepská historie
Více než dvacet let publikuji v řepských, ale i v jiných 
médiích, vše o řepské historii, díky čemuž jste měli možnost 
nahlédnout do spousty dobových i obrazových dokumentů. 
Za tuto opravdu dlouhou dobu, se vám čtenářům, snažím 
co nejvíce přiblížit vše nejen ze života našich předků, ale 
i současníků.

Později pekárna „U Pouchů“, kdy bylo přistavěno 
patro a dům tak získal téměř dnešní podobu. 

Foto: archiv Jaroslava Hájka

A závěrem pohled dnes.

Roh dnešní ulice Kristiánovy a Severýnovy, 
pekařství a pecnářství „U Janoušů“. 

Foto: archiv Jaroslava Hájka

Foto: archiv Jaroslava HájkaFoto: archiv Jaroslava Hájka



Tentokrát navštívíme kraj jen kousek od Prahy, sevřený soutokem dvou řek 
– Vltavy a sázavy. kraj s pohnutou minulostí. Z nádraží Praha-Braník poje-
deme v 9.41 do Petrova u Prahy.

Již cesta vlakem je zážitek! V četných tunelech byly za 2. světové války 
malé vojenské továrny, kde se prý i vyvíjely obávané zbraně V1 a V2. V Dav-
li můžeme obdivovat starý železný most, který dnes, po výstavbě nové-
ho moderního mostu, slouží jen jako lávka pro pěší. Zahrál si ve známém 
americkém válečném filmu „most u Remagenu“ a Vltava se v tomto filmu 
stala Rýnem. Natáčelo se zde v srpnu 1968 a říká se, že když sem dorazila 
okupační vojska Varšavské smlouvy, málem došlo ke konfliktu mezi vojáky 
„bratrské pomoci“ a herci v amerických a německých uniformách.
Dorazili jsme do zastávky Petrov. sejdeme po pěšině k sázavě, přejdeme 
lávku a jsme v osadě Pikovice. Pikovice a okolí jsou známou chatařskou 
a trampskou oblastí a pro vodáky „konečnou stanicí“ při splouvání peřej-
natého úseku „Zlaté řeky“ z Týnce nad sázavou. Vlevo před námi se tyčí 
vrch medník. my však máme namířeno do hradištka, kam nás dovede zele-
ná značka po půl hodině stoupání.
U zámku, v kterém sídlí Obecní úřad, začíná 8,5 km dlouhá naučná stezka 
„Vystěhované hradištko“ – důvod našeho výletu. Vede po žluté turistické 
značce a deset informačních tabulí nás postupně seznámí s tímto krajem. 

Za německé okupace naší země byl tento kraj součástí obrovského území 
končícího až u sedlčan a Benešova, které bylo násilně vystěhováno, aby 
sloužilo okupantům jako vojenské cvičiště. Byla zde střelnice, ženijní škola 
a koncentrační tábor. Naučná stezka byla otevřena 15. 9. 2012 k sedmde-
sátému výročí násilného vysídlení obyvatelstva.  
Navštívíme místo, kde stával koncentrační tábor, zastavíme se u pietní-
ho místa při silnici na Třebsín, kde došlo v dubnu 1945 při pochodu smrti 
k masakru vězňů. ke konci stezky se též seznámíme s vyzvednutím archivu 
k. h. Franka Američany v roce 1946 a historií hledání tzv. Štěchovického 
pokladu.
To již budeme skoro na konci našeho putování, pod hrází vodního díla Ště-
chovice na Vltavě. Po dvou kilometrech chůze po proudu řeky nás krásný 
železobetonový most Dr. Edvarda Beneše, postavený v letech 1937–1939, 
dovede do cíle. Jsme ve Štěchovicích. Odtud nás dovezou příměstské au-
tobusy řady 300 na smíchovské nádraží.

Šťastnou cestu! 
Jan Bösser
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Vondroušova – Ulice, která vznikla a byla pojmenována v roce 1979, se oblou-
kovitě vine obytnou částí řepského sídliště. Vychází na západě z Drahoňovského 
ulice a opět do ní ústí na jihu. Pojmenována byla podle Jana charlese Vondrouše 
(1884–1970), vynikajícího grafika, který se celoživotně věnoval náročné technice 
leptu. Ačkoliv se narodil ve vesnici nedaleko Čáslavi, už jako devítiletý emigroval 
s rodinou do UsA. cestou lodí ho okouzlila vodní hladina oceánu a zachycování 
motivů spojených se zrcadlením vody zůstalo pak po celý jeho život podstatným 
rysem jeho výtvarné tvorby. V New yorku získal vzdělání na National Academy 
of Design se specializací na lept a osvojil si tam dokonalou znalost této složité 
výtvarné techniky. Zároveň přijal za vlastní zobrazování světa v duchu věcného 
a zřetelného ducha anglosaského pragmatismu. Zaměřoval se na motivy z východ-
ního pobřeží státu massachutes. Toužil ale po návratu do Evropy, který uskutečnil 
už jako americký občan roku 1910 (Praha, Itálie – zejména Benátky). První svě-
tovou válku strávil v UsA, ale po roce 1920 se znovu zdržoval v Praze a cestoval 
po Belgii (Bruggy), pobyl v Paříži. V Praze žil trvale od roku 1926, pracoval pro 
Baťovy závody ve Zlíně, vytvářel lepty českých měst a řadu poštovních známek. 
Tento skromný a pracovitý umělec byl členem grafického spolku hollar a své práce 
uváděl na jeho výstavách. Poslední velká expozice tohoto neprávem zapomínané-
ho umělce proběhla na sklonku roku 2012 v kutné hoře.

PaedDr. Helena Kupcová

VONDROUŠOVA
ŘEPY – PRAHA 6

Foto: Jan Bösser

Výlet – Obec nad soutokem

Foto: Jan Bösser

Foto: Jan Bösser
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SLUŽBy
•  ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE – Erben: opravy i rekonstrukce, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•  ANGLIČTINA PRO VÁŠ ŽIVOT A VAŠE SNY.  
www.bronaprusakova.cz.  Tel.: 606 881 162

•  NABÍZÍM FIRMÁM A ŽIVNOSTNÍKůM KOMPLET. VEDENÍ 
ÚČETNICTVÍ, vč. zpracování mezd! 30-letá praxe, 
spolehlivost. renata.hradkova@tiscali.cz  
 Tel.: 605 972 182

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•  LETNÍ TÝDENNÍ INTENZIVNÍ ŠKOLA ANGLIČTINY pro děti 
7 – 12 let, s českým lektorem a rodilým mluvčím. Více na 
www.englishltol.cz. Tel.: 737 337 445

•  ANGLIČTINA – SOUKROMÁ VÝUKA pro dospělé i děti, 
doučování studentů, příprava na PET, kET, FcE.  
 Tel.: 737 337 445

•  ANGLICKÁ KONVERZACE, BUSINESS ENGLISH s rodilým 
mluvčím (Anglie), velmi zkušený, TEFL kvalifikace.  
 Tel.: 731 523 540

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

•  ČEŠTINA PRO CIZINCE – soukromá výuka, skupinové, 
individuální lekce, příprava na zkoušky A1-B2.  
 Tel.: 737 337 445

•  CZECH FOR FOREIGNERS – private courses, group or 
individual, exam preparation for level A1-B2.  
 Tel.: 737 337 445

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

ByTy
•  PRODÁM BYT V OV. 2kk v ulici Galandova, vhodný na 

rekonstrukci, za 1.900.000 kč. Nevolat Rk. 
 Tel.: 774 963 184

•  PRODÁM BYT V OV 3+1 V UL. MAKOVSKÉHO Řepy. 
Po celkové rekonstrukci, cena 2,9 mil. kč nebo vyměním 
za 1+kk a doplatek. Rk nevolat!  Tel.: 777 828 770

•  VYMĚNÍM OBECNÍ BYT 2+KK V ŘEPÍCH za obecní 
garsonku v Řepích.  Tel.: 721 082 735

ZAMĚSTNÁNÍ

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

•  HLEDÁM PANÍ NA OBČASNÉ HLÍDÁNÍ DĚTÍ (1 a 3,5 roku).  
 Tel.: 603 301 814

OSTATNÍ

•  PRONAJMU NP 12M2 ŘEPY. Voda, odpad, 220V.  
 Tel.: 728 995 661

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

•  PRONAJMU DLOUHODOBĚ GARÁŽ NA KONEČNÉ 
TRAMVAJÍ.  Tel.: 606 080 387

•  PRODÁM STAVEBNÍ POZEMEK V OBCI STŘEDOKLUKY 
PRAHA-ZÁPAD, voda, plyn, elektřina přivedeny na 
pozemek v přístřešku, kanalizace přímo na pozemku. 
Prodej přímo od vlastníka. Plocha: 1044 m2, cena 
k jednání: 2 600 000 kč.  Tel.: 607 846 421

•  PRONAJMU GARÁŽ ŘEPY makovského 18m2, 
cena 1850 kč/měs.  Tel.: 777 828 770

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

Květiny v posteli (ul. Makovského) 
vyhlašuje letní soutěž v kategoriích:

Nejhezčí balkón
Zahrada v oblacích

a

Pošlete nám fotky svých rozkvetlých 
balkónů (okrasné květiny) a vašich 

balkónových zahrádek (zeleninovo-ovocná 
zahrádka) do 30. 9. 2014.

Pr�ní cena:  Prof. samozavlažovací t��hlíky 
dle vlast�ího výběr� v hodnotě 2 000 Kč

Dr�há cena:  Prof. samozavlažovací t��hlíky 
dle vlast�ího výběr� v hodnotě 1 000 Kč

Třetí cena:  cena dle dohody v hodnotě 500 Kč

Oceněna bude každá kategorie samostat�ě.Kontakt: Květiny v posteli, Makovského 1224, 
Praha-Řepy. Tel.:  608 870 077
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mobil: 603 421 185
telefon: 257 950 255
www.gelingen.cz

Rekonstrukce, 
bytová jádra, 

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

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

CAR CENTRUM
PRAHA s.r.o.  

autoservis, pneuservis

RENT CAR
PRAHA s.r.o.  

půjčovna dodávek a přívěsu

778 002 200

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

www.carcentrumpraha.cz  •  www.bestrent.cz

) )

Rozmarýnek
HLÍDÁNÍ DĚTÍ

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

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

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

a hygienické potřeby
●  Pěkné prostředí se zahradou

www.irozmarynek.cz
Tel.: 603 226 831

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

RozmarýnekRozmarýnek

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

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

Příjem zakázek nepřetržitě!

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

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

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

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

Kosmetický a kadeřnický salon

Giaccomo

pavla.chladkova@re-max.cz

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

Tetovací	  studio	  	  

Obchodní	  centru	  ŘEPY,	  	  Makovského	  1392/	  2b,	  Praha	  17	  	  

Tel.:	  721	  666	  689	  

E-‐mail:	  celHcsupply@gmail.com	  

vše	  pro	  tetování	  a	  piercing	  	  

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

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

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

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

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

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

Kontakt: tel.: 608 672 857
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DELIKATESY 
VÍNO ✻ DÁRKY

Obchod s potravinářským a dárkovým zbožím

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

Makovského 1223 (oranžová pasáž), Praha 17-Řepy

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

ÚPRAVY A OPRAVY ODĚVŮ
Šití a pletení na zakázku

Prodej pánských a dámských 
oděvů za velmi výhodné ceny

Trička již od 49,- Kč

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

FUNKČNÍ  KONZOLE

SLEVY záclon, závěsů
DOPRAVA  ZDARMA

FUNKČNÍ  KONZOLE
(demontáž starých, zaměření 
a montáž nových)

SLEVY záclon, závěsů
DOPRAVA  ZDARMA

VŠE PRO VÁŠ BYT

NEVANOVA  1045 (dílna)
1047 (prodejna)

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

Pracovní doba:  Po–Pá  8.00–18.00 hod.

SLEVA 50% na záclony a závěsy

ŽALUZIE
• zaměření

 • prodej
• montáž

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

www.b-original.cz
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BOmaminky2014ver19_6.pdf   1   19. 6. 2014   19:15:00 kontakt:  info@b-original.cz     734 498 184     737 282 511

ZÁPIS ! 1.-5.9.
2014

www.b-original.cz

Makovského 1349, Praha 6 Řepy (2.patro, zastávka Slánská)

Kde ? SHOPPING POINT ŘEPY

Taneční škola B-Original pořádá zápis do tanečních kurzů pro děti (od 4 let), mládež i dospělé

hiphop  *  breakdance * streetdance
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BOinzerce2014ver19_6.pdf   1   19. 6. 2014   19:15:49

AKCE sleva 15% na montáž a výměnu plynového kotle
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Fair Credit | FAJN půjčka
půjčte si od 4 000 do 50 000 Kč

•  Rychlost v pohodlí Vašeho domova

•  Profesionální jednání

•  Férovost

•  On-line přehled nad svým účtem

•  Transparentnost

800 888 120
www.faircredit.cz

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)

MUDr. Roubalová
Stomatolog
602 209 184
257 224 473

Plzeňská 164/2561
(u Klamovky)
Praha 5

základní péče na pojišťovny

přijímáme nové pacientyPRODEJ BYTŮ
V KOŠÍŘÍCH

se sluzbami pro seniory

www.srklamovka.cz

Obchod 
specializovaný 

na krmiva:
Nutram

K9
First Mate

Arden Grange
Barking Heads

Trainer
Winner Plus

Slevy chovatelům, prodej obchodníkům
Na vybraná krmiva

věrnostní karta 9+1 zdarma
Rozvoz do 20 km zdarma

(při nákupu za min. 700 Kč)

Adresa: Praha 6, Na Bělohorské pláni 9

Tel.: 777 236 782

Otevírací doba:
Pondělí–Pátek 10.00–18.00,

Sobota 9.00–12.00

HODINOVÝ MANŽEL
údržbářské, truhlářské, montážní práce

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

POCTIVOST, PRECIZNOST, DOCHVILNOST
www.ceskyremeslnik.eu

Tel. 775 343 393
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OPRAVA A PRODEJ CHLADNIČEK A MRAZNIČEK
opravy spotřebičů provádíme v bytech zákazníků

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

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

Uzávěrka inzerce zářijového čísla čísla je 8. 8. 2014.

Příjemné nákupy Vám přeje Obchodní centrum Řepy

ŘEZNICTVÍ, UZENÁŘSTVÍ

KLÍČE HALLER, BAZAR ELEKTRO, VŠE PRO ZDRAVÍ, ČÍNSKÁ RESTAURACE + SUSHI, FITNESS POTŘEBY, NEHTOVÉ STUDIO,  PERSONALITY VELKOOBCHOD – MÓDNÍ DOPLŇKY,
TABÁK A ČASOPISY, TEQUILA RESTAURANT, ZLATNICTVÍ, EasyWEB Intermaxxx, MK, BATIMEX, ENERGOREMONT, RASPED

www.textile
house.net

Nově v OC Řepy

     
...v

 patře nad ALBERTEM

Prodejna 300m2

Ekologická likvidace autovraků
!! S úředním potvrzením !!

Novější vozy (bourané) možný výkup
Svoz vozů zdarma

Tel.: 725 680 885

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

malování • lakování

JAN BÖSSER

          tel.: 603 423 612
bosser@volny.cz

Žalanského 36/29, 163 00 Praha 6

Ú K L I D O V É  P R Á C E
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