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Kinobus přijede opět do Řep

Loučení s deváťáky

Slavili jsme Svátek sousedů
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milé čtenářky, vážení čtenáři,
čas prázdnin a dovolených je konečně tady. Děti odložily školní brašny a těší se na dva měsíce volna. 
mnoho z nich vyrazí s kamarády na tábory, někteří třeba za prarodiči na venkov, jiní zase s rodiči 
k moři. Bohužel, ne všichni si to mohou dovolit, a tak nám dost dětí zůstává doma. I na ně je myšleno 
a v programech mnoha organizací najdete spoustu zajímavých akti vit. O některých z nich píšeme 
i v našem časopisu. Pro vás všechny pak přidáváme i jeden tip na pěkný výlet do České kanady. Věří
me, že Řepská 17 bude po celou dobu dovolených vaším společníkem. Abychom viděli, kam až s vámi 
doputovala, tak vás vyzýváme, abyste se s naším časopisem na svých toulkách vyfotili a fotku nám 
poslali do redakce. Po prázdninách ty nejzdařilejší a nejzajímavější vybereme a třeba vás i něčím 
překvapíme. Teď už nám nezbývá, než vám popřát šťastnou cestu a hlavně ještě lepší návrat domů!

Za Redakční radu Jan Decker  

Úvodní slovo
Úřední hodiny
Úřadu mČ Praha 17

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

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

Czech POINT Španielova 1280: 
v úředních hodinách živnostenského odboru

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

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

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

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

Zastupitelstvo MČ Praha 17 mj.:
VZALO NA VĚDOMÍ
•  Změny rozpočtu k 31. 3. 2015 – rozpočtová 

opatření č. 1 – 6;
•  Změny rozpočtu k 30. 4. 2015 – rozpočtová 

opatření č. 8 – 17.

SOUHLASILO
•  s doplněním zadání projektu na výstavbu DPs 

v Řepích – navýšení kapacity objektu DPs 
z 88 osob na 100 osob.

SCHVÁLILO
•  Změny rozpočtu k 30. 4. 2015 – rozpočtová 

opatření č. 7 a 18;
•  poskytnutí dotací neziskovým organizacím 

a fyzickým osobám dle návrhu na rozdělení 
účelové dotace z rozpočtu mČ Praha 17 z od
vodu z výherních hracích přístrojů a jiných 
technických herních zařízení určené do ob
lasti sportu, volnočasových aktivit, sociál
ních služeb, kultury a péče o veřejnou zeleň 
a ochranu životního prostředí;

•  podání žádosti na hl. m. Praha o svěření po
zemků dle přiloženého seznamu do správy 
mČ Praha 17, včetně případných staveb na 
nich umístěných;

•  odejmutí pozemků ze správy mČ Praha 17 
z důvodu sjednocení vlastnictví pozemků 

a staveb na nich umístěných dle přiloženého 
seznamu.

Rada MČ Praha 17 mj.:
SOUHLASILA
•  se závěrečným účtem mČ Praha 17;
•  se zařazením lokalit křižovatka komunikací 

Čistovická a selských baterií a křižovatka ko
munikací Bazovského a skuteckého do celo
pražského seznamu BEsIP.

SCHVÁLILA
•  přidělení příspěvku z Fondu pro podporu zá

kladních škol na podporu jazykového vzdělá
vání a na odborné pracovny;

•  účetní závěrku mČ Praha 17 za rok 2014;
•  „Plnění rozpočtu a plánu hospodářské čin

nosti za I. čtvrtletí 2015“;
•  zveřejnění výzvy k podání nabídek a proká

zání kvalifikace na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na služby „Prohlášení vlastníka pro 
8. etapu prodeje“ (bytových jednotek Jirán
kova 1135, 1136 a Vondroušova 1195–1198);

•  Změny rozpočtu k 31. 5. 2015 – rozpočtová 
opatření č. 19 – 25;

•  Změny rozpočtu k 30. 6. 2015 – rozpočtová 
opatření č. 26 – 34.

Barbora Skalníková, Dis., 
kancelář starostky

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

PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 17 SE KONÁ 23. 9. 2015 OD 14 HODIN.
Místo konání: Kulturní centrum PRůHON, Socháňova 1220/27, Praha 17 - Řepy.

Svatý Vavřinec jest 
prvý podzimec.

Svatá Anna s kosičkou, svatý Jakub s motyčkou.

Pranostiky na měsíc červenec-srpen

Po Bartoloměji žádné teplo více.

V den svaté Máří Magdaleny rádo poprchává
, 

neboť svatá Magdalena svého pána
 oplakává.
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milí čtenáři, 
konečně nastává pro nás všechny, zejména 
však pro děti, ta dlouho očekávaná doba 
prázdnin. Jistě se všichni už dlouho těšíme 
na zasloužený odpočinek, naši nejmenší se 
nemohou dočkat, až vyrazí na tábory, k ba
bičkám nebo třeba k moři. 
Přeji vám všem, abyste si chvilky zaslouže
ného volna maximálně užili, a třeba vám 
letní lenošení zpříjemní i náš časopis. 
Léto je jistě klidnějším obdobím, ale přesto 
bych vás ráda upozornila na několik zají
mavých akcí, které máme před sebou. mno
zí z vás si jistě oblíbili „historická okénka“ 
mého zástupce Jaroslava hájka. kousek 
historie naleznete i v tomto čísle, tentokrát 
je však spojen s pozvánkou na zajímavou 
akci. Dne 27. července letošního roku totiž 
uplyne 155 let od narození Velebné matky 
Antoinnety chotkové, jedné z nejvýznam
nějších osobností řepské historie. Tuto 
výjimečnou ženu si připomeneme pietním 
aktem, který proběhne 27. července na řep
ském hřbitově sester boromejek. Všichni 
jste srdečně zváni.
měsíc srpen pak do Řep přinese již tradič
ní kinobus. Na pěkné filmy se můžete těšit 
od 3. do 6. srpna a věřím, že vás tato filmo
vá produkce pobaví.
Závěrem vás ještě co nejsrdečněji zvu na 
tradiční Babí léto, které se pro vás tento
krát chystá na 12. září. Věřím, že se na ně
které z akcí potkáme. 
s přáním hezkých letních dnů.

Jitka Synková

slovo starostky

BABÍ LÉTO

Městská část Praha 17 vás 
srdečně zve na tradiční 
zábavné odpoledne pro 

celou rodinu.

Místo konání: na ploše před radnicí, 
ulice Žalanského, Praha-Řepy

Těšíme se na vás!

12. září 2015 od 14:00 hod

Historická vozidla, vystoupení žáků, 
atrakce pro děti, skvělé jídlo a pití, 

koncerty skupin, atd.

Slavnostní jízda historických vozidel
Dne 12. 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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OTÁZKA MĚSÍCE ČERVENCE

Téma měsíce: Webové stránky naší městské části
Navštěvujete nové webové stránky mČ Praha 17? Jste spokojeni s jejich obsahem?

Webové stránky naší městské části navštěvuji pra
videlně a tudíž i ty nové. Nemohu sice říci, že nové 
webové navštěvuji nějak více než ty staré, ale je
jich nová verze je myslím hodně zdařilá a orientace 
mnohem jednodušší. samotná úvodní stránka je do
statečně přehledná, takže orientace v jejich obsahu 
tudíž poměrně jednoduchá. Obsahově jim prakticky 
nelze nic zásadního vytknout, protože jsem zatím 

vždy našel ty potřebné informace či dokumenty, které jsem konkrétně 
hledal. každý návštěvník těchto stránek si tak může veškeré informace 

opatřit během krátké chvilky bez nutnosti někam volat či navštěvovat 
jednotlivé odbory mČ Praha 17. Taktéž se velice přehledně dozví o všech 
událostech pořádaných v Řepích nebo i přímo městskou částí. mnoho 
občanů asi ocení především celkem propracované elektronické služby 
a možnost stažení důležitých formulářů. Návrat po několika proklicích 
na úvodní stránku nebo přechod do dalších rubrik funguje také bezvad
ně, takže na závěr musím konstatovat, že to rozhodně vylepšení oproti 
původním webovým stránkám je. A to nikoliv pouze navenek, ale i obsa
hově. Já osobně tedy s jejich obsahem spokojen jsem. 

Webové stránky městské části se o hodně zlepšily 
oproti minulé verzi. Nicméně vždy je možné vše 
zlepšovat a zdokonalovat. Jsem rád, že se webové 
stránky upravily a změnily. Vzhledem k této pozitiv
ní změně je obsah přehlednější a dostupnější. když 
navštívím webové stránky, tak vždy najdu během 
krátké chvíle to, co potřebuji – a to ať už se jedná 
o zápisy z jednání zastupitelstva či kulturní akce. 

Doporučuji však zvážit možnost i online přenosu z jednání zastupitel
stva, aby se občané Řep mohli na tato jednání online podívat. Jelikož 
ne všichni mají možnost se fyzicky účastnit.
Věřím, že se webové stránky budou i nadále pozitivně zlepšovat a vy
víjet a občanům se díky tomu dostanou stále kvalitnější a dostupnější 
služby z radnice.

Pokud mají webové stránky sloužit svému účelu, 
musí být uživatelsky přívětivé, tzn. mělo by být 
snadné nalézt cokoliv, rychle a snadně. současný 
redakční systém je velmi náročný – zdá se, že ne
jen pro uživatele, ale i pro redaktory (několikeré 
kliknutí pro otevření dokumentu, složité fulltext 
vyhledávání). Navíc navigace na stránkách Řep je 
nepřehledná.

Lukáš Pokorný

Jaroslav Bíro  ODS

Martin Vaic  ČSSD

Otázka na příští měsíc: Umožňuje MČ Praha 17 dostatečné třídění odpadu?

chceteli se k otázce vyjádřit, kontaktujte redakci na email: redakce@repy.mepnet.cz

Webové stránky naší městské části mi přijdou vy
hovující. Najdu tam informace, které potřebuji. 
Někdy je vyhledávání možná trochu zdlouhavější 
a člověk musí víckrát kliknout, nikdy se mi však 
nestalo, že bych požadovanou informaci nenašel 
– a to jak ve verzi staré, tak nové.

Jan Říha
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V zastupitelstvu jste již třetí volební 
období, to je celkem dlouhá doba. 
Co se za tu dobu změnilo?
Především se změnil způsob vedení radnice. 
kvalitativně je na mnohem vyšší úrovni. Oproti 
začátkům před devíti lety je cítit mnohem větší 
zkušenost. A pak se vlastně zásadně změnily sa
motné Řepy. Prodalo se více jak dvě třetiny bytů. 
Většina domů prošla revitalizací. To samé se týká 
škol a školek. Byly zrekonstruovány sokolovna, 
kc Průhon, ZUŠ Blatiny. Postavena nová hasič
ská zbrojnice. Naši fotbalisté už nemusí hrát na 
škváře. A je toho ještě mnohem víc co zkvalitnilo 
a zpříjemnilo život v Řepích. A věřím, že nezů
stane jen u toho. Připravuje se výstavba spor
tovního areálu a DPs. To jsou dva velké projekty, 
které by se měly v blízké budoucnosti realizovat.

Když mluvíte o sportovním areálu. Asi před 
čtyřmi lety jste v jednom rozhovoru uvedl, 
že si v Řepích přejete obyčejné koupaliště. 
Jak se tedy stavíte k ohromnému projektu 
Sportovního centra Na Chobotě?
Já jsem od začátku debat o sportovním areálu 
požadoval, aby jeho součástí byl i bazén. Před
stavoval jsem si koupaliště a ta plocha, která je 
v prostoru „Na chobotě“, by se celá mohla využít 
jako oddychová zónu, mohly by se tam vysázet 
stromy. Dodnes si pamatuji, jak jsem byl pře
svědčován, že by tam nikdo nechodil. Dnes prý 
není moderní chodit jen tak k vodě s dekou. Já 
o tom přesvědčen nejsem. Pamatuji si na koupa
liště v hloubětíně, které bylo vlastně velmi oby
čejné, kolem bylo hřiště na nohejbal, tenisový 
kurt, stánek s občerstvením a všichni byli spoko
jeni. A něco takového bylo mojí představou. 
Na projektu sportovního areálu mi vadí, že se 
jeho realizace táhne již skoro osm let, nyní od
stoupila firma, která měla projekt koordinovat, 
a my jsme se tím vlastně vrátili zase o krok zpát
ky. Já jen doufám, že projekt Domu s pečovatel
skou službou nedopadne stejně.

Kandidoval jste za KSČM, proč právě za tuto 
stranu?
Byl jsem ve straně již před rokem 1989, ani ten
krát to nebylo úplně jednoduché. Vždy jsem měl 
svojí hlavu a říkal jsem, co jsem si myslel. A ne 
vždy se to vedoucím funkcionářům líbilo. Tato 
vlastnost mi zůstala dodnes. 
Po změně režimu jsem neviděl důvod proč změnit 
kabát. Já jsem ve straně nebyl kvůli prospěchu, 
a proto jsem nemusel hledat kam se nově zařadit, 
abych z toho něco měl. Navíc vývoj, který nastal 
po roce 1989 v mnoha oblastech, mě přesvědčil, 
že jsem udělal dobře, když jsem zůstal tam, kde 

jsem. Jsem přesvědčen, že ksČm je jediná stra
na, která tady má opravdu sociální program. Já 
se těžce smiřuji třeba s faktem, že lidé, kteří lé
ta v tomto státě poctivě pracovali, najednou po 
tom, co přišla změna, mají existenční potíže.

Jste předsedou Kontrolního výboru, tvrdil 
jste, že si přejete, aby Kontrolní výbor byl 
opravdu kontrolním orgánem? Daří se to?
Rozhodně ne tak, jak bych si představoval. kon
trolní výbor má jeden zásadní problém  jeho 
činnost je velmi omezena tím, že na ni vlastně 
není čas. V kontrolním výboru je pět lidí, včetně 
mě. Jsem přesvědčen, že máli tento výbor fun
govat, měl by být uvolněný předseda. Z těchto 
členů je jen jediný člověk v důchodovém věku, 
což mu umožňuje větší časovou flexibilitu. Tím 
je dáno, že kontrolní výbor se může sejít pouze 
po pracovní době a těžko tedy mohu po svých 
kolezích chtít, aby se v devět hodin ráno sebrali 
a šli se mnou provádět kontrolu nebo šetření. Já 
se v současné době sám za sebe snažím využít té 
možnosti, že mám více času a kontroly mnohdy 
provádím sám. musím říct, že jednání s úředníky 
je vstřícné. 

Máte v tomto volebním období nějaký cíl? 
Je něco, čeho chcete dosáhnout?
Určitě bych si přál, aby se nějakým zásadním 
způsobem dotáhl projekt Domu s pečovatelskou 
službou. mám sice trošku rozdílné představy 
o tom, jak by měl fungovat oproti mým kole
gům, ale jsem přesvědčen, že je ho opravdu tře
ba a hlavně lidi o něj mají opravdu zájem. Řepy 
jsou vlastně dvaceti pěti tisícové město a takové 
zařízení určitě potřebují. Tento projekt považuji 
jednoznačně za prioritní. 

Dál si myslím, že by se tady mělo něco dělat 
s parkovacími místy. V poslední době utichl 
projekt v mrkvičkově ulici, nepodpořil se pro
jekt s výstavbou garáží, který navrhoval kolega 
Finger a ten pozemek tam je a nic se neděje. 
Tuto otázku bych rád otevřel na příštím zastu
pitelstvu. Parkovací místa opravdu potřebujeme 
a vybudovat parkoviště v základní podobě – to je 
otázka dvou, tří měsíců.

Říkal jste, že máte trochu jinou představu 
o Domu s pečovatelskou službou, jakou?
myslím, že lidé, kteří se o sebe dokážou sami po
starat, do Domu s pečovatelskou službou nebu
dou zrovna spěchat. Tam by měli jít lidé, kteří se 
již sami o sebe postarat nedokážou. A k tomu si 
myslím, že DPs není úplně ideální. Bylo mi však 
vysvětleno, že to jinak nejde a tady svým kole
gům věřím. 
Na posledním jednání komise pro DPs se mi 
však nelíbilo nastavení některých podmínek, za 
jakých tam bude člověk moci vstoupit. musíte 
mít například dostatečně veliký důchod, abyste 
mohli zažádat o přijetí. Proč by měla ekonomic
ká situace žadatele nějakým zásadním způso
bem ovlivňovat možnost přijetí? To je věc, která 
mi velmi vadí.
Zase se vracíme k ekonomice. Ale Dům s pečova
telskou službou se přece staví proto, aby se li
dem pomohlo. A nemělo by být rozhodující, zda 
ten člověk má důchod osm nebo dvanáct tisíc. Je 
to sociální zařízení a mělo by sloužit lidem, kteří 
ho potřebují, bez ohledu na to, zda na to mají 
nebo ne. Jedná se však pouze o první variantu 
podmínek pro přijetí a já věřím, že v konečné 
podobě bude kladen největší důraz na sociálně 
zdravotní hledisko.

Jak dlouho v Řepích žijete?
Jsem tady velice spokojen, žiju tu už 32 let, od 
roku 1983. Tehdy jsem bydlel v domě naproti po
liklinice, který byl úplně poslední. Dnes bydlím 
v Galandově ulici, takže jsem zase vlastně na 
periferii.

Děkuji za rozhovor.
Radka Sálusová

Otázky pro zastupitele Miroslava Bartoše
Dnes vám představujeme člena zastupitelstva naší městské části Miroslava Bartoše, který ve své funkci působí již třetí volební 
období a je také předsedou Kontrolního výboru.

Miroslav Bartoš (KSČM, věk 53)
•  V Řepích žije od roku 1983.

•  Vystudoval sPŠ elektro.

•  Pracuje jako OsVČ.

•  Ženatý, jedna dcera. 

•  Záliby: sport, literatura.

Foto: -ras-
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Řepská 17 vyhlašuje již 6. ročník soutěže Rozkvetlé Řepy!

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

kolemjdoucí. Dejte nám o nich vědět! Zašlete nám fotografie (max. velikost e-mailu je 5 MB) 

nebo jen adresu místa, které vás zaujalo! Přihlaste své sousedy nebo i sebe!

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

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

Soutěž Rozkvetlé Řepy 2015

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

jsou nezbytné pro celoroční bezproblémové fungování dodávek tepla a teplé vody.

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

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

Předběžné termíny odstávek 
v dodávkách tepelné energie v roce 2015*

Lokality Termíny od – do

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

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

2. 7. – 3. 7. 2015

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

3. 7. 2015

Odstávky teplé vody

www.ptas.cz

odstavka_PT_124x108.indd   1 06.05.15   18:46

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

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

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

Těšíme se na vaše příspěvky!

ŘEPSKÁ vyhlašuje novou soutěž pro všechny čtenáře!!!

ŘEPSKÁZ P R A V O D A J  P R A h y  1 7  |  Č E R V E N  2 0 1 5  |  R O Č N í k  2 1  |  Z D A R m AProběhlo další setkání Poradního sboruAnketa: Revitalizace louky před úřademNová soutěž pro čtenáře

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

Dotace Městské části Praha 17

Společenský večer Prahy 17: pátek 27. března

Zřízení přípravné třídy

„RÁNO V ŘEPÍCH“

Uzávěrka pro příjem příspěvků je 10. 8. 2015.

Pro vás všechny soutěživé vyhlašujeme téma: 

„RÁNO V ŘEPÍCH“ a necháváme jen na vašem  

uvážení, jakým způsobem toto téma ztvárníte. 

Můžete zaslat fotografii, namalovat obrázek,  

napsat báseň, povídku či fejeton… 

Fantazii se zkrátka meze nekladou!

!!! VOLNÁ 
KAPACITA 
DENNÍHO 

STACIONÁŘE!!!
Denní stacionář pro seniory 
Domova sv. Karla Boromejského 
– ulehčujeme pečujícím 
rodinám, provoz pondělí – pátek 
7.00 – 17.30 – individuální 
přístup ke klientům,  
aktivizační programy

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



svátek sousedů je hezkým nápadem, který se 
podařilo dotáhnout k realizaci. smyslem je, 
abychom zabránili vzájemnému odcizování 
a začali se opět více setkávat s lidmi, kteří ži
jí v našem okolí. slaví se vždy koncem května 
a záleží na kaž dém, jak ho pojme. V naší měst
ské části se svátek sousedů nejprve slavil řadu 
let v Japonské škole. Ta pořádala sousedská 
setkávání spojená s ochutnávkou jídel. Později 

byl tento nápad rozvinut do podoby, jakou zná
me dnes. Pro tuto příležitost si děti z řepských 
základních a mateřských škol připravují vese
lá vystoupení. máme příležitost poznat tedy 
trochu více z tradic Japonska díky zástupcům 
Japonské školy sídlící v Řepích nebo si může
me „lámat hlavy“ ve stánku mensa gymnasia 
a užívat si hezkého odpoledne. kromě zmíně
ných škol se na jeho organizaci vždy spolupodílí 

ještě kc Průhon a centrum sociálně zdravotních 
služeb.
Jako každým rokem, i letos zahájení patřilo 
kristýně Pixové z kulturáčku na Bílé hoře, která 
odpolednem provázela a nejprve předala slovo 
starostce mČ Jitce synkové. Ta všechny přítom
né přivítala, popřála jim co nejhezčí odpoledne 
a šla si vychutnat představení. Prvním z nich 
bylo hravé pásmo říkanek dětí z mŠ Laudova, 

pracoviště Opuková. Následovalo taneční vy
stoupení děvčátek ze ZŠ genpor. Fr. Peřiny „Ta
nec s křídly“ pod vedením Jany kalinové, které 
vystřídaly děti z Japonské školy a předvedly 
všem přítomným japonský lidový tanec sórán. 

Následovaly písničky z nové pohádky „O chyt
ré princezně“ v podání kristýny Pixové a Vlasty 
korce. Poté pódium patřilo holčičkám ze ZŠ Jana 
Wericha, které skutečně tančily pro radost sobě 
i ostatních – jak bylo jedno z jejich vystoupení 
trefně nazváno. Následovala skladba z muzikálu 
„Bídníci“ v podání P. Pospíšilové a na el. kytaru 
nám zahrál D. Pištěk. Oba jsou žáky ZUŠ Blati
ny. Posledním vystoupením byl moderní count
ry styl dětí ze ZŠ genpor. Fr. Peřiny, pracoviště 
Laudova a nutno podotknout, že pokud by jejich 
vystoupení trvalo déle, rozhodně by to nikomu 
nevadilo. 
Fotografie z této akce naleznete na www.repy.cz 
v sekci Fotogalerie.

-mish-

Vystoupení Japonské školy se svým tancem Sórán sklidilo veliký úspěch.

Foto: -mish-

ByLI JSME PŘI TOM
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Foto:-mish-

SVÁTEK SOUSEDŮ

Návštěvníci měli možnost poznat také japonskou 
kulturu. Tradiční origami zaujalo děti i dospělé.

Foto: -mish-

Malé tanečnice ze ZŠ genpor. Fr. Peřiny v rytmu 
orientu.

Foto: -mish-

Nadšeného potlesku se dočkaly i tanečnice ze Základní školy Jana Wericha.
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Nebezpečný odpad
V rámci organizovaného mobilního sběru nebezpečných odpadů mo
hou občané, prostřednictvím obsluhy vozidla, bezplatně odevzdat 
k odstranění následující druhy nebezpečných odpadů:

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

odstraňování plísní)
✗	  zářivky a výbojky

Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu v Praze 17:

16. 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

NVelkoobjemové 
kontejnery v červenci
Vzhledem k tomu, že k 30. 6. 2015 skončila smlouva na službu VOK 
mezi Magistrátem hlavního města Prahy a svozovou firmou (v sou-
časné době je připravována nová veřejná zakázka), zajistila Měst-
ská část Praha 17 pro občany Řep přistavení VOK na své náklady.

Velkoobjemové kontejnery (VOk) budou přistavovány v pátek v odpo
ledních hodinách od 14 do 20 hod. 

•   3. 7. Parkoviště u objektu Bílý Beránek (Šímova ul.)

•  10. 7. Parkoviště Drahoňovského

•  17. 7. Parkoviště v ul. Na moklině (u rest. U hasiče)

•  24. 7. křižovatka ul. Laudova x k Trninám

•  31. 7. Parkoviště hofbauerova x Žufanova

•   7. 8. ke kulturnímu domu x U Boroviček

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

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

nádoby (popelnice, kontejneru) 

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

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

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

✗			stavební suť

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

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

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

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

Ing. Jaroslava Hrdličková, 
Odbor životního prostředí a dopravy

Čisté kontejnery na tříděný odpad
městská část Praha 17 zajistila komplexní mytí nádob na tříděný odpad na 
území Řep. Po vyprázdnění kontejneru svozovým vozidlem bylo speciální 
mycí jednotkou provedeno umytí a dezinfekce vnitřku kontejneru, poté 
následovalo vnější ruční umytí nádob pracovníky Pražských služeb.
Doufejme, že v tomto stavu kontejnery alespoň nějakou dobu vydrží a ne
budou terčem sprejerů a vandalů!
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městská část Praha 17 otevřela 1. června v ulici Engelmüllerova  
(vedle soukromého oploceného cvičiště) psí louku. Oplocený prostor urče
ný pro volný pohyb psů nabízí i jednoduché agility prvky (kladina, hou
pačka, proskokový kruh a šikmá stěna „Áčko“). Lavičky a koš na psí exkre
menty jsou součástí vybavení. Využití psí louky je bezplatné a prostor se 
nezamyká. 
Věříme, že se psí louka brzy stane oblíbeným místem hry a zábavy všech 
řepských pejsků. 

Ing. Kateřina Havlíčková,
Odbor životního prostředí a dopravy

Řepy mají psí louku!

Hřiště na Bílé Hoře
Bydlím na Bílé hoře a chtěla bych vyjádřit své potě
šení nad tím, jak se poslední roky naše okolí zlepšilo. 
Podobně jako řepské sídliště, které považuji za jedno z nejpříjemněj
ších v Praze. Oceňuji také způsob, jakým byla upravena mohyla pad
lých v bitvě na Bílé hoře, či památník s parčíkem na konečné tramvaje 
č. 22. Ve výčtu pozitivních změn bych mohla pokračovat. Je to dobrá 
vizitka naší radnice a všech, kteří pomáhají.
Ve snaze zlepšit čistotu, bych chtěla upozornit na fakt, že dětské hři
ště za kulturáčkem na Bílé hoře má jen jeden odpadkový koš, hned 
u vstupní branky. stává se mi, když tam s vnučkou přijdu, že sbírám 
použité plastové kelímky, papíry apod. Poslední dva roky se návštěv
nost hřiště zvýšila. Zřejmě to souvisí i s aktivitami kulturáčku a tím, 
že v areálu je nová velká houpačka a sezení se stolem. Považovala 
bych za přínosné, kdyby byly odpadkové koše i v prostoru hřiště. 
Přeji nám všem, aby naše okolí bylo stále upravenější a čistější.

PhDr. Naďa Vitanovská

s tímto trefným popiskem nám do redakce přišly dvě fotografie z 8. 6. 2015 ilustrující bezohledné parkování v ulici Laudova. 
Za snímky děkujeme Petru Šolarovi a bezohledné řidiče prosíme o více rozmyslu a ohleduplnosti k ostatním!

Hůř už to vymyslet nešlo...

Řepský potok
Navazuji na článek pana Jaroslava hájka „Obnova Řepského potoka 
a jeho stručná historie“ v minulém čísle časopisu.
Oblast Na chobotě se pomalu stávala smetištěm Řep. hromady 
odpadků, bezdomovci, veřejné záchodky, injekční stříkačky, potkani. 
současná situace je již jiná. V minulém roce začala další část 
revitalizace Řepského potoka. Jedná se o propojení vodní nádrže 
hliník a rybníku Prasečák. Akci financuje hlavní město Praha a naše 
městská část se podílí na úklidu a zkulturnění okolí potoka. chystá 
se další výsadba stromů a také oživení bezodtokových tůní. 

Rudolf Záruba,
Odbor životního prostředí a dopravy
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Můžete nám přiblížit nový příběh a proč zrovna název „Modrá krev“?
m. maxant: celý muzikál je postaven na reálných příbězích dvou šlechticů. 
modrá krev je symbolický význam. Jeli někdo urozený, má modrou krev. 
A náš nový příběh je vyprávěním o veliké šlechtické lásce…
L. Fulínová: Téma nám přinesla příjemná náhoda. Loni jsme vyjeli 
s muzikálem Taceo na státní hrad křivoklát. Zaměstnanci hradu byli tak 
nadšení, že chtěli, abychom napsali muzikálový příběh přímo pro křivoklát. 

Vyprávěli nám legendu o ve
liké a dlouho utajované lásce 
Filipíny Wellserové a Ferdinan
da II. Tyrolského a nám se tato 
myšlenka nesmírně zalíbila. 
když má svůj příběh karlštejn, 
může ho mít i křivoklát, ne?
Nejdříve to vypadalo velice jed
noduše. Jednalo se o dvacet 
let utajovaného sňatku, kdy si 
císařský syn vzal neurozenou 
měšťanskou dívku. Je to vlastně 
velmi podobné současnosti, 
když si princ William vzal kate 
middleton. Ovšem toto bylo 
v 16. století naprosto nepří
pustné. Navíc, každý byl jiného 
vyznání – on zapřisáhlý katolík, 
ona protestantka. On působil 
v Praze, ona byla na křivoklátě. 
m. maxant: Naštěstí tento 

příběh nakonec dobře dopadne. Po dvaceti letech jej uznal jak císař, tak 
papež. milovali se, dokud Filipína nezemřela. Jedná se o nádherný lidský 
příběh, ale pro muzikál to bylo málo. chyběla tam zápletka. Posléze nám 
z toho začal vznikat příběh o tom, co vlastně Filipína na hradě prožívala. 
Jaké to asi je se s někým milovat, ale v zásadě žít v odloučení. Porodi
la několik dětí, všechny porody přežila (a uvědomme si, že v té době se 
opravdu umíralo na vše). Byla krásná, vzdělaná, musela se však neustále 
bát o život. Je až skoro zvláštní, že ji nikdo neotrávil, nestala se žádná 
nehoda…
L. Fulínová: samozřejmě ani zde nechybí spousta legrace. Je to už náš třetí 
společný muzikál, a tak stejně jako v těch předešlých, v prvním dějství se 
diváci zasmějí a druhé dějství je velmi teskné. 
m. maxant: Jak jsem již zmínil v úvodu, celý muzikál je postaven na reál
ných příbězích. Filipína porodila dvojčata, která se narodila 7. srpna 
a 9. srpna bohužel obě zemřela. Je hříčkou osudu, že 7. srpna máme první 
premiéru a 9. srpna druhou.
Údajně po smrti dvojčat vtrhli na hrad vojáci, rakve odvezli a děti měly 
skončit v císařské hrobce. Jejich ostatky se tam ovšem nenašly. A tak pa
mátkáři doufají, že se snad někde objeví.

Jste autorem již několika muzikálů, jak se vám psala zrovna 
„Modrá krev“?
m. maxant: Není problém napsat muziku, větší problém je pak realizace. 
Všichni zkouší o víkendech, po večerech… Nejsme divadlo, které by dopo

ledne zkoušelo a večer mělo představení. Jsme amatéři, všichni chodíme 
do práce a děláme to vlastně jako svého koníčka. 
Část obsazení jsou konzervatoristé, druhou polovinu tvoří naši žáci (ať již 
současní nebo minulí) a učitelé. musím říct, že právě ti „naši“ jsou všem 
konzervatoristům naprosto rovnoprávnými partnery, bez výjimek. Někdy 
mají konzervatoristé větší praxi, ale naše „peřinovské děti“ jim opravdu 
zdatně sekundují.
L. Fulínová: Při psaní scénáře jsme tým – jednoho něco napadne a druhý 
má jiný nápad. Většinou se kompromisu ovšem nedobereme a vznikne 
úplně jiné řešení :o)
m. maxant: Jako autorovi se mi strašně líbí ta radost herců v momentě, 
když dostanou písničku. Někdy pak říkají: „Já toho mám málo – a nemohl 
bych toho mít víc???“ Někdy se pak stane, že dopisujeme i celé scény, 
protože zjistíme, že dotyčný by měl jen písničku na začátku a druhou na 
konci, a celé představení by si vlastně ani neužil. musím brát v potaz také 
možnosti zpěváka, mnohdy „šiji“ písničky na míru.

Jak jste dali dohromady obsazení?
L. Fulínová: Při obsazování rolí je nesmírně důležité, aby jednotlivé páry 
k sobě ladily. stalo se nám, že jsme měli báječně zpívající holky, ale neměli 
jsme k nim kluka. Vždy je třeba najít herecké partnery, kteří budou na 
jevišti uvěřitelní. Obsazení se často mění. A samozřejmě se také stane, že 
to někdo z herců vzdá, to se pak obsazení mění znovu...
m. maxant: Ze scénáře vyplynou postavy – jednak hlavní, jednak potře
bujeme sbor. Normální divadlo by mělo aspoň čtyřicetičlenný sbor, který 
by mohl ztvárňovat venkovský lid, kuchařky, služky… my takové možnosti 
nemáme, a tak jsme sestavili sbor čtyřčlenný, který zahrnuje postavy slu
žebné, komorné, kaplana, správce hradu – tedy postav, které se na hradě 
běžně vyskytovaly. Ty vytvořily sborový kvartet, tedy soprán, alt, tenor, 
bas – to jsou ty čtyři hlasy, které zpívají sborové harmonie v malém. Tady 
se výborně uplatnili naši žáci. 
To je taková perlička – obsazení bylo převážně z lidí z „Peřiny“ a pak z kon
zervatoře. A paradoxně nám odpadli lidé z konzervatoře s tím, že je to pro 
ně příliš těžké… Byl jsem překvapen, protože jsem si myslel, že studenti či 
absolventi konzervatoře se to naučí sami, bez pomoci. Ukázalo se však, že 
sem mnohdy musí docházet na korepetice a člověk to do nich musí skuteč
ně „natlouct“, protože ač konzervatoristé, přesto neumí noty… 
kromě žáků jsme obsadili i kantorský sbor, takže učitelé vesele hrají spo
lečně se svými žáky. Je fakt, že kdybychom chtěli vyjet na nějaký větší zá
jezd, tak by paní ředitelka asi velkou radost neměla, protože by jí odjela 
velká část pedagogického sboru.

Jednou z postav, kterou v muzikálu uvidíme, je i žákyně 9. třídy, 
Tereza Krásová. Terezo, vy hrajete v muzikálu co?
T. krásová: Já hraji kuchařku, jsem jednou ze členek kvartetu. Jsem hrozně 
spokojená, že můžu hrát se svými kamarády, parta lidí je skvělá, zkoušky 
mě moc baví. hlavně ta první čtená, ta byla nejlepší – nikdo ještě nevěděl, 
co bude a každý si z toho dělal legraci.

Modrá krev je váš kolikátý muzikál?
T. krásová: Už třetí, nejdříve jsem účinkovala v muzikálu „Břetislav a Jit
ka“, potom přišel „Taceo“ a teď „modrá krev“.

Modrá krev aneb příběh jedné velké lásky
V únoru letošního roku jsme vám v našem zpravodaji představili sympatického učitele hudební výchovy Miroslava Maxanta, 
který v Základní škole genpor. Fr. Peřiny nejen vyučuje děti, ale také vede muzikálový soubor a je autorem několika úspěšných 
muzikálů. V těchto měsících však v této škole vzniká úplně nový projekt – muzikál s názvem „Modrá krev“. Jsem si jistá, že bude 
zcela určitě stát za zhlédnutí. O novém příběhu jsem si tentokrát povídala nejen s Miroslavem Maxantem, který je autorem 
hudby, ale také s jeho kolegyní a režisérkou v jedné osobě, Lucií Fulínovou.

Lucie Fulínová jako Herda v muzikálu Taceo.

Foto: J. Novota



Který z nich se vám líbil nejvíc?
T. krásová: To se těžko říká, ale asi „modrá krev“ – je už opravdu hodně 
„dospělácká“. „Břetislav a Jitka“ byl mnohem víc dětský muzikál, „modrá 
krev“, to je už něco úplně jiného. Na druhou stranu v „Taceu“ jsem hrála 
hloupoučkou dvorní dámu, což mě ohromně bavilo.

Kromě zpěvu v muzikálu i tančíte, nevadí vám to?
T. krásová: spíš naopak, tančit jsem chodila již v minulosti, takže teď si 
hodně užívám to spojení tance, zpěvu i hraní a baví mě to ještě víc. Ale ten 
zpěv je zkrátka pro mě stále nejtěžší.

Končíte devátou třídu, co budete dále studovat? Neuvažovala jste 
o konzervatoři?
T. krásová: Jdu studovat diplomatické služby. hodně jsem uvažovala 
o konzervatoři, moc by se mi to líbilo, ale pak jsem si řekla – neumím hrát 
na žádný hudební nástroj, neznám noty, mám jen základy herectví a umím 
zpívat – a s tím bych si asi nevystačila. Určitě mě to však hodně baví, tak 
třeba ještě do budoucna se mi poštěstí si v něčem zahrát…

Je to již třetí muzikál, který společně připravujete. V čem je 
největší potíž při přípravě představení?
m. maxant: muzikál nelze dělat bez techniky. muzikál sice není v rámci 
hlasového rozsahu tak složitý jako opera, takže ho může dělat více lidí, 
jenže hlasy nejsou až tak silné, a tak je třeba použít mikroport. Není však 
jednoduché se s ním naučit mluvit a ještě nezapomenout ho vypnout 
v okamžiku, kdy člověk odejde z jeviště a vejde do zákulisí. Jinak se všich
ni diváci dozví: „Jééé, to bylo úplně strašné…ti lidi vůbec netleskají...“ 
(smích). kromě toho se třeba holky musí naučit si držet ty dlouhé sukně. 
s těmi pilně trénujeme i na zkouškách.
L. Fulínová: se sukněmi bojují statečně i dva chudáci kněží (smích). kluci 
musí sukně na zkouškách nosit také, musí se v nich naučit chodit, dělat 
menší kroky.
m. maxant: Výpravu děláme vlastně na koleni. Jsem šťastný, že máme tým, 
který pomáhá, jak může. Ale snadné to skutečně není. máme vlastního 
zvukaře (Štěpán Bárta), zvukaře a instrumentalistu (Jiří Novota), výtvar
níka (marcela Orsáková), kostýmního výtvarníka (Dana Breburdová, ma
tyáš Orsák), maskéra (Alena maxantová). 
L. Fulínová: Děláme spoustu věcí sami, ale těší nás, že to ve výsledku není 
vidět. moc nás potěšil článek, který vyšel v loňské Řepské 17, autorem byl 

Vladimír hejnic z klubu seniorů, který se vyjádřil, že na „Tacea“ přišli jako 
na dětské amatérské představení, ale výsledek bohatě překonal očekávání 
a vůbec nebyl amatérský.

Blíží se premiéra, jak ji budete prožívat?
L. Fulínová: Premiéra je vždy náročná, je třeba zkontrolovat, zda mají 
všichni opravdu vše, co potřebují. V tomhle shonu, kdy se řeší bezpočet 
nezbytných drobností, ještě musím najít čas na to, abych si uvědomila, že 
také hraji a mám vlastní text. když po premiéře konečně odpadnu, přijde 
mirek s nevinným dotazem, který mě ovšem spolehlivě odzbrojí: „Tak co 
budeme dělat dalšího?“
m. maxant: Je však pravdou, že stejně jako pomáháme my dětem, tak děti 
pomáhají nám. Já přiznávám, že text sice vlastně umím, ale občas zpívám 
něco úplně jiného… A tak v zákulisí stojí naše děti a snaží se deklamovat, 
abych mohl odezírat. mají to se mnou opravdu těžké, protože nejen, že 
zapomínám text, já ještě špatně vidím! Takže na ně nemůžu ani pořádně 
zaostřit, protože to by divák okamžitě poznal.
Na druhou stranu tím trénuju pohotovost všech, kteří se mnou hrají, pro
tože musí rychle zareagovat, když neřeknu zrovna úplně přesně to, co 
mám.

Premiéra je na Křivoklátě, a co bude potom?
m. maxant: „modrá krev“ je dlouhodobý projekt, který se trochu vymyká 
školním představením, funguje pro děti a nadšence, kteří začali hrát v dět
ských představeních a baví je to. mají tedy kde pokračovat. 
L. Fulínová: Školní představení má tu nevýhodu, že ho zahrajeme a děti ze 
školy odejdou, jsou na střední škole na druhém konci Prahy a nemají čas 
jezdit na zkoušky. kromě toho děti různě narostou, jeden rok dívka zpívá 
královnu a za rok je o hlavu vyšší než král a už to spolu nejde dohromady.
„modrá krev“ je jiná v tom, že tam jsou lidé, kteří na to mají čas a zjistili, 
že je to opravdu baví a ten prostor si najdou navzdory všem ostatním po
vinnostem.
m. maxant: s tímto muzikálem je počítáno i na další sezony, zájem projevil 
i zámek Březnice (který vlastně v příběhu také figuruje, protože se zde 
uskutečnila tajná svatba Filipíny a Ferdinanda). kromě toho se začaly ozý

vat i další zámky, jako třeba Litomyšl, hrubý Rohozec, takže řepský sou
bor začne vyrážet do světa. Pro všechny z Řep, kteří nestihnou muzikál na 
křivoklátě nebo jiném hradu, máme dobrou zprávu. Na podzim se objeví 
„modrá krev“ i v Řepích.

Děkuji za rozhovor.
Radka Sálusová

ROZHOVOR
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Miroslav Maxant jako ďábel v muzikálu Modrá krev.

Foto: J. Novota

Tereza Krásová (vpravo) na zkoušce.

Foto: J. Novota



INFORMUJEME

12

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

Plán Klubu 17
Červenec 2015
1. 7. – 17. 7. 2015

Srpen 2015
25. 8. – 28. 8. 2015

Pořádané akce budou vyvěšeny 
na venkovní nástěnce klubu 17.

Na veškeré akce mimo budovu klubu 17 
musí být podepsané návratky rodiči.

O návratky se můžete přihlásit 
u vedoucích klubu 17.

Programy pro řepské seniory
Klub seniorů Průhon
Po dobu letních prázdnin setkání seniorů 
probíhá v csZs Bendova 1121  Praha 6 
a to vždy v úterý  od 9 do 11 hod.
Program na tyto měsíce je volný.
Po letních prázdninách se setkávání koná 
opět v klubu 17 socháňova 1221, Praha 6.

Klub Gemini 
(zdravotně znevýhodnění)
Po dobu letních prázdnin zavřeno – opět 
se sejde 7. září 2015 od 14.30 hod.

Klub aktivního stáří (KLAS)
Po dobu letních prázdnin zavřeno – opět se 
sejde 7. září 2015 od 14.00 hod.

Klub seniorů Řepy (KSŘ)
Po dobu letních prázdnin setkávání 
seniorů probíhá beze změny v kc Průhon 
socháňova 1220 Praha 6, a to vždy  
ve středu od 9 do 11 hod.
Program na tyto měsíce je volný.

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

PhDr. Jindřich Kadlec, ředitel CSZS

Nabídka některých taxi služeb  
pro seniory v Praze

kpt. stránského 996/2, 198 00 Praha 9 – Černý most II
tel: 777 704 248, • http://www.cckp9.cz/sluzby/bojcenkova/
Přistavení vozidla + asistence: 45 kč • cena přepravy: 15 kč/km
Čekací doba 30 kč za každých započatých 15 minut.
služba je poskytována seniorům, osobám se zdravotním postižením 
(na vozíku) i s asistenčním psem. sENIOR DOPRAVA jezdí každý 
pracovní den od 7 do 15 hodin. Je určena především k návštěvám 
lékaře, úřadů, pořízení nákupů.

malešická 655/59c, 108 00 Praha 10  malešice
Tel: 420 778 007 858 • http://www.societa.cz/
Přeprava určená pro držitele průkazu ZTP s trvalým pobytem  
v Praze – cena: 42 kč za jednu cestu.
Ostatní – cena: 33 kč za 1 kilometr po Praze.

karlínské náměstí 12, Praha 8, 186 00
Telefon: +420 602 267 040 • http://handicaptransport.cz/
cena: 32 kč za cestu na území hl. města Prahy a prvního tarifního 
pásma + 10 kč nástupní sazba.
Poskytovaná bezbariérová doprava je určena všem lidem se zdravotním 
a tělesným postižením (držitelé průkazů ZTP a ZTP/P včetně jeho 
asistenta), převážně vozíčkářům na území hl. města Prahy a v jejím 
okolí. Jízdné platí každá osoba ve vozidle.

Wuchterlova 11, Praha 6, 160 00
Tel.: 724 654 007 • http://www.kpss5.cz/ • www.3pos.cz
cena: za každý ujetý km 15 kč. Při delších jízdách (nad 50 km) je 
účtována částka za km pouze ve výši 12 kč. Čekací doba je účtována 
částkou 2 kč za 1 minutu, prvních 15 minut není účtováno.
služba určena pro seniory a OZP. stanoviště tzv. sociálního auta 
je na adrese: Wuchterlova 11, Praha 6 a Úlibická 547,  
Praha 19  kbely.
Přeprava pro seniory a osoby se zdravotním postižením není vázána 
na průkaz mimořádných výhod; mohou ji tedy využít všichni senioři 
a občané se zdravotním postižením.
Ujeté kilometry se počítají při výjezdu z výše uvedených stanovišť.

Opařanská 55, Praha 4, 140 00
http://majakvestari.cz
cena: doprava bez doprovodu 19 kč za 1 km + nástupní taxa 30 kč.
Doprava s doprovodem: 199 kč za 1. hodinu, za další hodinu 159 kč 
+ 9 kč za 1 kilometr.

Wuchterlova 566/7, Praha 6, 160 00
www.aaataxi.cz
cena: dle sazebníku firmy č. 6 – 14,90 – 16,90 kč.
Přistavení vozu do 10 minut, sdělení orientační ceny před jízdou.

ČESKý ČERVENý KŘÍŽ Praha 9

SOCIETA o. p. s.

HANDICAP TRANSPORT

3 P o. s.

MAJÁK VE STÁŘÍ

AAA radiotaxi s. r. o.
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Zdarma a aktuálně o všem podstatném týkajícím se pražské vodovodní 
a kanalizační sítě. To je služba smsINFO, kterou nabízejí Pražské vodovo
dy a kanalizace svým zákazníkům. 
„klient dostane zdarma do svého mobilu informace o všech významných 
provozních událostech počínaje plánovanými výlukami a konče mimořád
nými haváriemi,“ informoval tiskový mluvčí společnosti Tomáš mrázek. 
„Zákazníci také mohou sledovat naše webové stránky, kde jsou informace 
o výlukách ve speciální sekci. Info o haváriích běží v režimu online včetně 
upřesnění, zda mají vliv na dodávky pitné vody a lokalitě, kde jsou pří
padně umístěny cisterny s náhradním zásobováním. Vše je dostupné i na 
google mapách,“ dodal. 
ke službě smsINFO je nutná pouze registrace. „Při ní si klient určí, zda si 
nechá zasílat informace z celé Prahy, vybrané lokality či ulice,“ vysvětlil 
mrázek.

Zákazníci si službu mohou objednat přes webové stránky www.pvk.cz, 
zákaznickou linku 800 111 112 či v Zákaznickém centru PVk – Dykova 3, 
Praha 10. Další možností je zaslat sms zprávu s textem VEOLIA na číslo 
720 001 112, kdy bude operátor klienta kontaktovat a provede s ním rych
lou a pohodlnou registraci služby smsINFO.

Jaké informace služba smsINFO nabízí:
•  významné plánované odstávky vody
•  velké havárie vodovodního a kanalizačního potrubí ve vašem okolí
•  výjimečné provozní události s možným dopadem na zdraví a bezpečnost 

obyvatel 
•  aktuální ceny vodného a stočného, provozní dobu zákaznických center 

a call center, změny adres nebo telefonních čísel

Služba SMS-INFO: informace o haváriích a výlukách 
zdarma přímo do mobilu

Vyúčtování služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor za rok 
2014 bylo provedeno v souladu se zákonem č. 67/2013 sb., kterým se upra
vují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním 
bytů a nebytových prostorů v domě s byty. Vyúčtování je vyčíslením skuteč
né výše nákladů na služby a záloh za jednotlivé služby v daném zúčtovacím 
období. Výsledkem vyúčtování může být nedoplatek nebo přeplatek.
Vyúčtování služeb za rok 2014 obdrželi všichni nájemci obecních bytů do 
30. dubna 2015, přičemž lhůta pro uplatnění případných reklamací činí 
30 dnů ode dne doručení vyúčtování. správní firma městské části Praha 17, 
společnost OPTImIs spol. s r. o. (dále jen správce), měla lhůtu 30 dní na 
vyřízení reklamace. Na reklamace vyúčtování došlé správci po tomto datu 
nebyl brán zřetel. splatnost vyúčtování, tj. úhrada nedoplatků nebo 
výplata přeplatků, je maximálně do 31. července 2015. Toto datum má 
návaznost na vyřízení reklamací, teprve poté je možné provést vypořádání 
nedoplatků a přeplatků.

Základní informace o vyúčtování, jako je reklamační lhůta, způsob vypo
řádání přeplatků a nedoplatků, včetně kontaktních údajů na jednotlivé 
pracovníky, jsou uvedeny ve formuláři Vyúčtování služeb – rozúčtování dle 
zákona č. 67/2013 sb. V položce Výsledek vyúčtování celkem je uveden 
buď přeplatek, nebo nedoplatek. V případě dotazů k vyúčtování se nájem
ce obecního bytu může obrátit na pracovníky uvedené ve formuláři Vyúč
tování služeb. 
Pokud finanční situace neumožňuje nájemci nedoplatek na službách uhra
dit jednorázově, má možnost nedoplatek za vyúčtování hradit formou mě
síčních splátek. V případě zájmu o tuto formu splácení vzniklé pohledáv
ky je nezbytné, aby se nájemce obecního bytu osobně dostavil k sepsání 
splátkové dohody v úředních hodinách (viz str. č. 2) na oddělení vymáhání 
pohledávek Odboru správy obecního majetku ÚmČ Praha 17, pracoviště 
Bendova 1121/5, I. patro, dveře č. 17.

Odbor správy obecního majetku

Vyúčtování služeb spojených s užíváním bytů 
a nebytových prostor za rok 2014

Mateřské centrum Řepík  děkuje BABIČKÁM 
z Klubu seniorů Průhon
Jistě si zaslouží ocenění, když je někdo ochotný věnovat někomu svůj 
čas, pozornost, zkušenosti a dovednosti.
A právě to dělá skupina seniorek, která pravidelně přichází do mateř
ského centra Řepík, aby vše výše zmíněné „jen tak“ věnovala jeho dět
ským návštěvníkům. Opouštějí svůj seniorský klid a statečně se vydá
vají do prostředí, kde je někdy věru tak rušno, že i zkušeným lektorkám 
třeští hlava. společně s dětmi si hrají, povídají, vyrábějí, čtou, vystavují 
se nekonečnému „proč“, učí děti řešit spory atd. 

Ale hlavně sem vnášejí klid a nadhled, který se nedá získat jinak než 
věkem. Dětem, ale někdy i jejich rodičům a lektorkám Řepíku, pomáhají 
„růst a zrát“. A ony se naopak nechávají „nakazit“ dětskou hravostí, 
bezprostředností a spontánností. 
Věříme tedy, že tato symbióza je ku prospěchu všech tří stran a doufá
me, že nám dlouho vydrží. Za tým lektorek Řepíku našim seniorkám za 
veškerou ochotu, nasazení a angažovanost mOc a mOc děkujeme.

Anita Přeučilová, lektorka
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VSTUP ZDARMA

Dopravní podnik hlavního města Prahy vás zve do kina

Kinobus
Řepy

Informace o programu na
www.dpp.cz/kinobus

Začátky promítání od 21.45 hodin.

Najdete nás také 
na Facebooku 
KinobusCZ

22. 6. – 20. 9. 2015

V 
př

íp
ad

ě 
ko

m
pl

ik
ac

í  
zm

ěn
a 

pr
og

ra
m

u 
vy

hr
az

en
a.

3. 8. Zejtra napořád
4. 8. Hodinový manžel
5. 8. Babovřesky 2
6. 8. Sedm psychopatů

Neděle 13. 9. 2015 od 14.00 hod.
zahrada Domova sv. Karla Boromejského 
K Šancím 50, Praha-Řepy 

Na programu:

Jožka Šmukař 
s cimbálovou kapelou

Jana Rychterová a Two Voices
Kapela Jauvajs 
irská tradiční hudba s folkovými prvky

Folklorní soubor Rosénka
moderují: Robka a Sv. Michal
čestný host: P. Lukáš Lipenský, O. Cr.
ochutnávka vín, občerstvení, stánky s dárky, 
program pro děti

VÝTĚŽEK ZE VSTUPNÉHO JE 
PŘÍSPĚVKEM DO VEŘEJNÉ SBÍRKY 

VYHLÁŠENÉ NA PODPORU ČINNOSTI
A PROVOZU DOMOVA

za podpory:

zahrada Domova sv. Karla Boromejského 
Neděle 13. 9. 2015 od 14.00 hod.Neděle 13. 9. 2015 od 14.00 hod.
zahrada Domova sv. Karla Boromejského 
Neděle 13. 9. 2015 od 14.00 hod.Neděle 13. 9. 2015 od 14.00 hod.
zahrada Domova sv. Karla Boromejského 

www.domovrepy.cz

Vinobraní
v Klášteře
ročník druhý

1. 7. – 31. 7. ENKAUSTIKA – výstava obrazů Naděždy Pavlovičové ma
lovaných teplým rozpuštěným voskem (výstava je prodejní). Refektář, 
vstup volný.

14. 7. Richard Marinov – lidové písničky s harmonikou. Denní stacio
nář, od 10 hod., vstup volný.

30. 8. Trio Sírius (Jiří skuhra – flétna, Viktorie Večerová – viola, 
 Vladimír sůva – violoncello), na programu J. s. Bach, T. Giordani, 
Z. Lukáš, J. mysliveček a další. kostel sv. Rodiny, od 17 hod., vstupné 
dobrovolné.

1. 9. – 30. 9.  Láska je radost srdce – výstava obrázků honzy Volfa. 
Refektář, vstup volný.

6. 9. Odpolední matiné – na programu Toccata od J. F. N. segera, výběr 
z díla R. schumanna, P. Ludikara, F. schuberta, A. stradella, G. P. Te
lemanna, J. s. Bacha, B. smetany a A. Dvořáka. Účinkují: Jan Verner 
– bas, Jan Riedelbauch – flétna, karel Prokop – klavír, varhany. kostel 
sv. Rodiny, od 17 hod., vstupné dobrovolné. 

13. 9. Vinobraní v klášteře – druhý ročník (na programu Jožka Šmukař 
s cimbálovou kapelou, Jana Rychterová a Two Voices, kapela Jauvajs 
hrající irskou tradiční hudbu s folkovými prvky, Folklorní soubor Ro
sénka), moderují: Robka a sv. michal, čestný host P. Lukáš Lipenský, 
O. cr., ochutnávka vín, občerstvení, stánky s dárky, program pro dě
ti. Akci podporuje mČ Praha 17. Zahrada Domova, od 14 hod., vstupné 
dobrovolné

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

K Šancím 50, Praha 17 – Řepy, tel.: 277 003 564, 774 401 337, 
www.domovrepy.cz.
Spojení: bus č. 264, zastávka Škola Řepy.

Domov sv. Karla Boromejského
program na prázdniny a první polovinu září 2015

Připravujeme na září 
výstavu soch a tvorby:

RADEK ANDRLE

smrdlik andrle.indd   1 25.06.15   15:29
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Dětská pouť opět pobavila
Slunečné odpoledne plné dovádění, her, pohádek a sportu zažili všichni 
návštěvníci Dětské pouti, která se konala 31. května u příležitosti Dne dětí 
v zahradě Domova sv. Karla Boromejského.

Akce, na jejíž organi
zaci spolupracovala 
společnost pro obnovu 
řepských tradic, Domov 
sv. karla Boromejské
ho, Vězeňská služba 
oddělení výkonu trestu 
Řepy, centrum sociál
ně zdravotních služeb, 
klub seniorů Průhon 
a městská část Pra
ha 17 se opravdu vy
dařila. A to nejen díky 
hezkému počasí, které 
letos dětem přálo. 
celé odpoledne za
hájilo pirátské dob
rodružné představení 
v podání dětí z taneč
ního kroužku ze Zá
kladní školy v Laudo

vě ulici, pod vedením Šárky Dvořákové. mladí tanečníci přenesli přítomné 
na dobrodružnou plavbu za pokladem a jejich představení sklidilo veliký 
úspěch.
Oficiální přivítání, které následovalo, zaznělo hned z několika úst. hezkou 
zábavu všem přítomným popřáli Anna Baumová, Jaroslav hájek, monika 
straková a samozřejmě starostka naší městské části, Jitka synková. 
Po tomto zahájení se již zábava plynule rozjela – nejdříve děti potěšila ve
selá pohádka a pak už se všichni mohli pustit do soutěžení, za které sbírali 
body, jež následně vyměňovali za krásné ceny. soutěžních stanovišť by
lo hned dvanáct a úkoly nebyly vůbec jednoduché – bylo třeba překonat 
„bahno“, poznat poslepu tajemné předměty, kutálet pneumatiku, s ko
lečkem projet „rally Řepy“, poskládat domino či přeskákat trasu v pytli. 
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 přece 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-

setkání jubilantů je vždy milou a příjemnou akcí, vždy pečlivě připra
venou matrikářkami z Odboru občansko správního. Poslední setkání 
našich jubilantů před letními prázdninami se uskutečnilo 4. června. 
A jak je již zvykem, proběhlo opět v pěkných prostorech velkého sálu 
kulturního centra Průhon.
Naše oslavence nejdříve přivítala starostka městské části Praha 17 
 Jitka synková. Následovalo krásné pěvecké vystoupení v podání sboru 
dětí ze Základní školy genpor. Fr. Peřiny, pracoviště socháňova, které 
pod vedením učitele miroslava maxanta předvedly skvělé výkony. mu
zikálové melodie v podání Terezy krásové, Nikoly Balounové, Anny 
Buškové a Tomáše Ringela potěšily všechny přítomné. Závěr patřil mi
roslavu maxantovi a sboru hudebního divadla La scuola. 
Po pěkném představení již následovaly gratulace od starostky Jitky 
synkové a předání drobných dárků a květin.
Našim jubilantům přejeme vše nejlepší do dalších let, pevné zdraví 
a doufáme, že se jim setkání líbilo.

Svá jubilea oslavili: Josef Šubrt, Libuše stejskalová, 
Pavla Podušková, Jarmila sýkorová, marie martínková, 
Eugenie Berounová, hana Prunerová, květenka kundelásková, 
Petr kupka, miloslava Ječná, Dagmar Roubíčková, Ludmila hořejšová, 
hana klíchová, Jarmila Vorlíčková, Věra stramová, Jana Dvořáková, 
Vlastimil Dvořák, Josef kysela, květa horáková, Josef Protiva.

-ras-

Foto: -ras-

Foto: -ras-

Řepští jubilanti slavili

Foto: Michaela Dvořáková

kc Průhon ve spolupráci s Dub Gallery pořádalo 11. června další z řady 
vernisáží. Tentokrát řepské kulturní centrum hostilo díla ze sochařství 
Gibbus: Tělo a pohyb. Jednalo se o unikátní díla uměleckého kovářství 
s dlouholetou tradicí, jehož sochy jsou k vidění nejen v ČR, ale vyváží 
se i daleko za hranice našeho státu (Francie, Japonsko, kanada, atd.).
Vernisáž zahájil kurátor galerie Filip Dub s ředitelem kc Průhon, Alešem 
koutným. Čestným hostem byla i starostka mČ Praha 17 Jitka synková. 

-mish-

Výstava nabídla unikátní díla uměleckého kovářství
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Začátkem června se na hřišti Základní školy Jana Wericha uskutečnilo 
pod taktovkou Tomáše slavaty zajímavé sportovní klání. Utkaly se zde 
totiž děti od prvních do devátých tříd, nesoutěžily však individuálně, 
ale v rámci třídních družstev. smyslem tohoto poháru bylo naučit děti 
závodit v týmu a vzájemně se podporovat.
každá třída si tedy zvolila své čtyři reprezentanty (dva kluky, dvě holky), 
kteří pak bojovali v různých atletických disciplínách. Závody probíhaly 
ve dvou dnech a týmy sbíraly body do celkového vyhodnocení jednotli
vých kategorií dle ročníků. hlavní cenou pro celou vítěznou třídu každé 
kategorie bylo zajímavé představení v cIRk LA PUTykA.
Třídy své nominované závodníky během jednotlivých soutěží mocně 
podporovaly, děti si společně vytvořily týmové vlajky a fandilo se oprav
du ze všech sil. 
Věřme, že základní myšlenku naučit děti soutěžit v týmu, spoléhat se 
jeden na druhého a vzájemně se podporovat, se podařilo beze zbytku 
naplnit. ras-

V polovině června se v naší městské části konal již tradiční, dobročinný 
letní jarmark. Oproti minulým letům, kdy akce probíhala v zahradě mc Ře
pík v Bendově ulici, byla tentokrát přesunuta do zahrady Domova sv. karla 
Boromejského. Další novinkou a zpestřením, byl i kulturní program, který 
zpříjemnil odpoledne všem návštěvníkům. Děti tak potěšila veselá pohád
ka, dospělí si mohli vychutnat melodie z nového muzikálu „modrá krev“, 
který se pilně zkouší na půdě Základní školy genpor. Fr. Peřiny v socháňo
vě ulici. snad jen škoda, že odpoledne narušil prudký déšť. 
své stánky na jarmarku nabízely spolky: společnost pro obnovu řep
ských tradic, Os martin, mateřské centrum Řepík a klub seniorů Průhon. 
s organizací celého dne pomáhal klub seniorů Průhon a Domov sv. karla 
Boromejského, kavárnu sponzorovala pekárna Erika, která dodala lahodné 
koláčky. Prodávalo se vše za 20 kč a za tuto částku člověk mohl získat vše 
od „špendlíku po lokomotivu“. celkem se podařilo vybrat 11 300 kč. Ne
zbývá, než poděkovat všem organizátorům a těšit se na příští rok.

-ras-

Školní pohár Prahy 17 třídních týmů

Foto: -ras-

Řepský jarmark

Foto: -mish-

Školáci nás pobavili
s tím bude nejspíš souhlasit úplně každý, kdo v úterý podvečer, 16. června, 
přišel na vystoupení žáků ZŠ Jana Wericha, které se letos poprvé konalo 
v řepské sokolovně. Školní akademie žáků školy proběhla již osmým ro
kem.
Důkazem, že je o tuto společenskou událost opravdu zájem, byly „ve švech 
praskající“ prostory naší sokolovny. mohutný aplaus završující každé vy
stoupení si žáci nejen zcela jistě užili, ale především skutečně zasloužili!
Po úvodních slovech ředitelky ZŠ Jana Wericha Zuzany martinovské a sta
rostky naší městské části Jitky synkové, přišla na řadu publikem dychtivě 
očekávaná vystoupení žactva a nutno podotknout, že bylo jedno lepší, než 
druhé! Nemohu nezmínit malé gymnastky, jelikož jejich vystoupení bylo 
nesmírně ladné. mohli jsme vidět mažoretky, irské tance, dvě velmi vyzrálá 
pěvecká vystoupení, vtipné choreografie mladších žáků i nesmírně pro
pracovaná vystoupení devátých tříd. Osobně bych vyzdvihla zapojení tříd
ních učitelů a jejich finální „módní přehlídka“ byla skutečně dechberoucí. 
shrnuto a podtrženo: děkujeme za krásný večer a těšíme se na další ročník.

-mish- Foto: -mish-



INFORMUJEME

18

Klubové grilování na 
zahradě v Klubu 17
Jak se začalo venku dělat pěkně, tak někoho z našeho klubu seniorů 
napadlo, že bychom si mohli něco dobrého na zahradě v klubu 17 
ugrilovat. Od myšlenky k realizaci utekly tři týdny. Vše zajistit pro 
čtyřicet seniorů není žádná sranda. Proč sedět v kulturním centru 
Průhon, když si můžeme posedět venku v pěkném, nám důvěrně zná
mém prostředí. Abychom nevyšli z tempa, tak si i vyzkoušíme neob
vyklé pohybové činnosti, které se nám v budoucnu hodí. 
scénář akce vymyslela Ria a zapojila do velké gurmánské akce mnohé 
další členy našeho klubu. každý kdo mohl, přiložil ruku k společnému 
dílu. Jirka, Jarda a Lojza připravili pro všechny členy klubu střelbu 

koulemi na pétanque, na „Pepánka“. To je naše soutěživá pomůcka 
na trénink přesnosti střelby. Naší soutěže se zúčastnili jako hosté 
i ředitel csZs Jindřich kadlec a sociální pracovnice pro seniory, Jana 
Štěpánková. Jejich tři neskutečné trefy a 55 bodů, všechny přítomné 
překvapily. hledáme již dva roky výborné střelce a oni tu jsou, jen 
o nich nevíme. 
Druhou soutěží bylo házení koulí na cíl vzdálený šest metrů, přes lať
ku vysokou 120 cm do pneumatiky od osobního auta. 
Vítězové dostali papírové medaile, které vyrobila Ria, kalendáře 
s nádherným povídáním honzy Wolfa, masážní kolečka, různé drob
nosti a dokonce i Viagru (modré lentilky).  Josef Procházka 

Lysá nad Labem – Spolu 
je nám dobře
centrum sociálně zdravotních služeb pod vedením ředitele Jindřicha kad
lece zorganizovalo dne 12. června výlet do Lysé nad Labem na výstavu 
„Šikovné ruce našich seniorů pro radost a potěšení“. 
Náš klub seniorů Řepy byl jedním z účastníků zájezdu a nebyla to jenom 
účast pasivní. Členové našeho klubu zaslali už v předstihu své práce pod 
názvem „sPOLU JE NÁm DOBŘE“ do soutěže „Šikovné ruce našich seniorů“. 
konkrétně Petr Gruber zaslal své fotky do Foto soutěže, Jiří smělý bojo
val o umístnění v hobby kategorii, Josef Procházka a mária szitányiová 
zaslali své povídaní do Literární soutěže. k naší velké radosti se dvě práce 
členů našeho klubu dostaly pomyslně na stupně vítězů. Titulem „OcENĚNÁ 
 PRÁcE“ byli odměnění Petr Gruber a Jiří smělý. 
spolu nám v Lysé nad Labem bylo skutečně dobře. Bylo nádherné počasí, 
krásné kytičky všude kolem nás, přes tisíc dokonalých, vystavovaných pra
cí šikovných českých seniorů a krásný kulturní program, kterým nás prová
zel bývalý televizní hlasatel Alexander hemala. Při vyhodnocování soutěže 
se sál „c“ otřásal v základech při písničce ŠkODA LÁsky, která se ozývala 
z hrdel přítomných seniorů za doprovodu dechového orchestru Ústřední 
hudby Armády České republiky. Děkujeme pořadatelům akce pod vedením 
Věry součkové. 
Naše poděkovaní patří řediteli csZs Jindřichu kadlecovi za pohoštění pro 
všechny členy výletu. kávička, chlebíček či sladký koláček neměly chybu 
a moc nám chutnaly po cestě z Prahy do Lysé nad Labem. Děkujeme i Janě 
Štěpánkové a zdravotnímu dozoru z csZs paní koupené za zorganizování 
a starostlivost v průběhu celého dne. 

Mária Szitányiová Foto: Archiv KSŘ

klub seniorů Řepy (ksŘ) má nové důstojné dresy na reprezentaci. Zelená 
trika s bílým logem městské části Praha 17  Řepy a s logem klubu seniorů 
Řepy jsou nádherná. 
22. května jsme donesli 35 kusů zelených trik k paní starostce, 
k zabezpečení potisku už zmíněných log. A ta jak slíbila, tak i splnila, a do
konce v předstihu.
Již ve středu 3. června nám je osobně přinesla na zasedání našeho klubu 
do kc Průhon. I když byla v časové tísni, vyslechla si ještě nářky našich 
členů a přislíbila pomoc.
Věříme, že nám zelená trika přinesou štěstí a úspěchy při sportovních 
utkáních v pétanque, v bowlingu, v Nordic Walkingu apod.  
A za to vám, paní starostko, patří naše upřímné poděkování.

Mária SzitányiováFoto: Archiv KSŘ

Foto: Archiv KSŘ

Zelená trička potěšila členy KSŘ
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Řepy mají opět nové občánky

Foto: -mish-

Foto: Gabriela Svobodová

Foto: -mish-

Foto: Gabriela Svobodová

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

-mish-

V tomto čísle Řepské sedmnáctky vám představíme batolátka 
hned z dvojího vítání občánků. První se konalo 26. května a druhé 
16. června. Obě slavnosti byly zpestřeny hravým písničkovým pásmem 
dětí z mateřské školy Pastelka, pod vedením paní učitelky koudelové. 
Nejmladší občánky přivítala již tradičně starostka Jitka synková 
a předala maminkám drobné dárky a květinu. 

26. května byli přivítáni:
magdaléna kostovová, Alžběta havlová, Rozálie Pšeničková, 
Veronika Zahálková, Linda křehnáčová, Jindřich Očka, 
Eliška Vacíková, Ema Šreiberová, krištof holoubek, 
Adam matthew kdolský, michaela Letovská, Jakub Treml, 
Štěpán  Loucký, Vojtěch Vocílka, charlotte Dolinová,  
Robin Nevřela a Vanesa melková.

16. června byli přivítáni:
David Peťa, Natálie Rejlková, Jiří Švorc, Natálie 
chanenko, Adéla hroudová, Veronika musilová, Jakub 
hruška, Šimon Procházka, Adéla chroustovská, sofie 
Ježková, Alan Andonov, matyáš houška, kryštof Petřek, 
Viktorie Obermaierová, Liliana Fiury, Šimon Pohranc 
a Richard Janda.

Všem dětem, i jejich rodinám, ještě 

dodatečně gratulujeme a přejeme vše 

nejlepší a hodně zdraví do dalších let.
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ZŠ genpor. Fr. Peřiny

Dne 3. června se žáci našich sedmých a osmých tříd již tradičně zú
častnili celostátního kola recitační soutěže v ruském jazyce ARs PO
ETIcA – Puškinův památník.  Po dvou prvních místech v kategorii 
recitace kolektivů z krajského kola jsme byli přece jen trochu napnutí 
– konkurence vystupujících z celé republiky byla opravdu velkou výzvou. 
Porotu zaujali především žáci osmých tříd, kteří za své vystoupení s bás
ní „Režim školního dne“ (Режим школьного дня) získali mimořádné 

ocenění. (Na přehlídce se pořadí neurčuje, tři nejlepší vystoupení v ka
tegorii získala právě tuto cenu).  
I vystoupení „samovar“ žáků sedmých tříd bylo úspěšné. Členům 
poroty se jejich představení líbilo a my doufáme, že v příštím roce tito 
žáci využijí svých letošních prvních zkušeností a budou naši školu dále 
úspěšně reprezentovat.

Jolana Jurečková, vyučující ruského jazyka

Sluníčko nejen venku, ale i uvnitř
Ptáte se, jak je to možné? Na to je jednoduchá odpověď, protože žáci na
ší školy měli možnost si sluníčko během našeho tradičního projektového 
dne užít i ve školní budově. Projektový den „sluníčko, popojdi maličko“ 
přinesl celkem 19 „sLUNíČkOVIŠŤ“ s možností si něco vyrobit, vyzkoušet 
si nebo se něco naučit, a to i bez každodenních učebnic.
Ale nebylo to jen tak, protože každé „sluníčkoviště“ skrývalo nějaké pře
kvapení. možná byste uhádli, že ve „sluníčkovišti Preclík“ se bude péct, 

ještě možná že „hrátky s vodou“ přinesou pokusy o vodě, ale že „sluníč
koviště Utíkej, káčo, utíkej“ vás místo do tělocvičny zavede ke svěráku? 
slunce jsme poznávali, vyráběli, vystřihovali, šili nebo lákali do oken.
V tělocvičně se putovalo temnými jeskyněmi, dokonce se (tréninkově) 
zachraňovaly životy. 
Jinde se pečovalo o „naše sluníčka“ (miminka), sázely se pomněnky ne
bo se připravovaly ozdobné květináče. Na všechno dohlíželo papírové 
slunéčko sedmitečné, svítily nám vlastnoručně vyrobené lampiony nebo 
námi utkaná duha.
Nejen fyzikální nadšenci si mohli v letošním mezinárodním roce světla 
zkusit poslat energii žárovce nebo si vyrobit periskop.
Pohyby planet zajímaly už Aztéky stejně jako naše žáky, kteří však zvolili 
jednodušší cestu v počítačové pracovně. 
Ekologickou motivací bylo pracoviště s názvem „Barevný svět máš 
v  hrsti“, který pro nás zajistili pracovníci Ekokomu. Naši mladší spolužá
ci z 1. stupně vyšli přímo do přírody. 
To je jen nepatrný zlomek toho, co jsme během sluníčkového dne zažili. 
Jen tak dále a třeba i častěji.

Z tiskového střediska ZŠ genpor. F. Peřiny
Veronika N., Veronika B. – 9. B a Michaela P. – 9. CFoto: Archiv školy

Rozloučili jsme se s deváťáky
Jako každý rok jsme se rozloučili s našimi deváťáky, letos ve čtvrtek 
25. června. V naší škole, ve společenské místnosti, proběhlo slavnostní 
šerpování, při němž jsme zhlédli prezentace devátých ročníků a zavzpo
mínali jsme na minulé roky. Při tomto slavnostním zakončení školní do
cházky žáci poděkovali nejen svým učitelům, ale i svým rodičům za péči 
a podporu, kterou jim poskytovali v předešlých letech.
Z dětí se stali mladí lidé, studenti. Základní škola byla součástí jejich 
světa po většinu jejich života. Nyní opouštějí bezpečné hnízdo, které jim 
vytvářel celý pedagogický sbor i všichni zaměstnanci školy.
Všichni se jim snažili vštípit základy, na nichž budou moci budovat své 
životy. Nejen vědomosti, ale i ochotu pomáhat, slušnost a ohledupl
nost. snažili jsme se povzbuzovat ty, kteří si nevěřili, byli jsme jim opo
rou, když si nevěděli rady. snažili jsme se jim vštípit víru v to, že když se 
snažím, tak se mi může dařit, i když si sám třeba tak úplně nevěřím, víru, 
že já jako jedinec můžu změnit svět, i když třeba jen trošičku. 
I když se to nezdá, tak v přezutých bačkorách a posbíraných papírech je 
schovaná radost z péče o prostor, ve kterém žiju. V pregnantním vyžado
vání domácích úkolů je začarovaná nutnost dodržování termínů při ode
vzdání projektů na jejich budoucím pracovišti. Zdravení, které trénovali 
na chodbách školy, jim otevře dveře kdekoli.

Někteří odcházejí s lehkostí, jiní se slzou v oku, někteří odejdou a zapo
menou, ale většina z nich se vrací, ráda i po letech.
Děkuji učitelům, že pomohli vychovat úžasné mladé lidi, a žákům přeji 
pohodový let, šťastnou cestu a nová bezpečná hnízda.

Jarmila Pavlišová, 
ředitelka ZŠ genpor. Fr. Peřiny

Foto: -ras-

Žáci na Puškinově památníku
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ZŠ Jana Wericha

Žáci 1. stupně Základní školy Jana Wericha se 26. května zúčastnili mis
trovství republiky v Beeballu základních škol.
Beeball je lidově řečeno softbalová přípravka. Jedná se o pálkovací hru, 
podobně jako je např. baseball. Naše škola má velmi úspěšný softbalový 
oddíl ve všech věkových kategoriích. 
Ti nejmladší reprezentovali naši školu pod vedením svých trenérů  Andrey 
merxbauerové a milana Waltera. A to ve složení chlapců ze třetí třídy: 
Adam hlavín a Štěpán sedláček a dívek z pátých tříd: Nikola machová, 
Lucie merxbauerová, Adriana Roubíčková, kristýna kubíčková, Dagmar 
Orálková a kristýna Žilinová.
konkurence byla adekvátní soutěži, které se zúčastnily školy z celé Čes
ké republiky. Náš výběr žáků však podlehl pouze jedinému soupeři a to 
až ve finále soutěže. mistry republiky se tedy stali chlapci Základní školy 
Pastviny z dalekého Brna.
Naši žáci si přivezli nejen krásné medaile, pohár a diplom ale hlavně 
zážitky ze společné akce pořádané Českou softbalovou Asociací v areálu 
softbalového a Basebalového oddílu Eagles v Praze krči.

Andrea Merxbauerová

Třídy 4. B a 5. c Základní školy genpor. Františka Peřiny se dne 9.  června 
2015 zúčastnily výletu do ZOO Praha. Nebyl to jen ledajaký výlet. Byl to 
projekt připravený Doc. kalinovou, která přednáší na karlově univer
sitě. Připravila podklady pro obě třídy. Dostal jsem připravené zadání 
se světadílem Afrika. měl jsem zpracovat informace o libovolném af
rickém zvířeti. Byl jsem rád, protože o Africe toho vím hodně a s ro
diči jsem tam byl na cestě za poznáním. Vybral jsem si ohrožené zvíře 
nosorožce bílého, poddruh severní. Psal jsem o něm, protože jsou už 
jenom tři na světě, jeden samec a dvě samice. Bohužel, tento druh je 
obtížné zachránit, protože ani jednu samici nelze oplodnit. Tato práce 
mě velmi bavila.
  

Adam Ondrák, 4. B 

Foto: Archiv školy

Foto: Archiv školy

Projektová výuka v ZOO Praha

30. výročí Základní školy Jana Wericha
Ve dnech 6. – 8. října 2015 proběhnou oslavy 30. výročí založení školy.

srdečně zveme všechny bývalé i současné žáky a jejich rodiče i další hosty k návštěvě naší školy.

Žádáme bývalé žáky, učitele i veřejnost o zapůjčení fotografií ze své školní docházky  
a fotografií z doby stavby a z doby před výstavbou naší školy.
Vaše fotografie bychom rádi vystavili, a tak si je s vaším svolením zkopírujeme.  
Žádáme vás o jejich zapůjčení v měsíci září.

Děkujeme a těšíme se na vaši návštěvu.
Mgr. Zuzana Martinovská, 

ředitelka školy

Vicemistři republiky v Beeballu základních škol
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Příměstské tábory v Řepích
V průběhu července a srpna máte možnost využít pro zajištění zají
mavého programu pro své děti příměstské tábory pořádané v Řepích. 
Zajišťují je různí provozovatelé – kc Průhon, klub 17, sportlines s.r.o.
Tato nabídka pokrývá celé prázdniny (viz tabulka s termíny koná
ní). Většina táborů je určena dětem od šesti let, ale firma sportli
nes s.r.o. nabízí programy již pro děti od tří let, čímž doplňuje prázd
ninový provoz v mateřských školách.
Nabídku kc Průhon naleznete na webových stránkách centra i plaká
tech. klub 17 nabízí přehled svých programů u klubovny na nástěnce 
v socháňově ul. 1221, případně získáte informace v csZs v Bendo
vě ul.1221/5. Program firmy sportlines s.r.o. najdete na webových 
stránkách www.prazdninyvpraze.cz, telefonu 602 245 755, případně 
i ve vývěskách mČ Praha 17.

Mgr. Naděžda Zemanová, Odbor školství a kultury

Poděkování 
řepským hasičům
chtěli bychom tímto poděkovat dobrovolným hasi
čům v Řepích, kteří připravili nevšední zážitek našim 
dětem z mŠ Laudova. Díky nim teď děti vědí, kdo je to hasič, jaké má vyba
vení, co obnáší služba u hasičů a kde řepští hasiči sídlí. 

Mgr. Alena Lucová

Nejen v krajských, ale také v celostátních 
soutěžích se mohou naši žáci pochlubit 
dalším úspěchem.
23. ročníku „Plzeneckých housliček“, 
soutěže nejmenších houslistů, se v květ
nu 2015 účastnili žáci BcA. Pavla heraj
na, pedagoga ZUŠ Blatiny a člena České 
filharmonie. stejně jako v loňském roce 
se mohou oba desetiletí mladí houslisté 
pochlubit krásným umístěním.
klára hansen se umístila na 2. místě 

a matěj Pinkas se umístil na 3. místě. Všem zúčastněným gratulujeme 
a přejeme hodně úspěchů v příštích uměleckých kláních.
Rádi bychom také poděkovali všem pedagogům, zaměstnancům za 
trpělivou celoroční práci a rodičům za jejich důvěru a přízeň. 

Vedení ZUŠ Blatiny

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

ZUŠ BLATINY 
SOUTĚŽÍ 
A VYHRÁVÁ

VLČÍ DÍVKY  
v divadle 
NA PRÁDLE
„Legenda o vlčích dívkách“, tak zněl název letošního tanečního před
stavení Blatinského dětského pohybového divadla tanečního oboru 
ZUŠ Blatiny, které mohli návštěvníci zhlédnout v polovině května 
v divadle Na Prádle. Taneční představení bylo zároveň absolventským 
vystoupením žákyň I. stupně základního studia a všechny absolvent
ky předvedly vynikající výkony. 
Poděkování a gratulace patří nejen všem účinkujícím, ale také 
kolegyním mgr. Janě Tobolové a Editě Burešové, které scénář kaž
doročního představení zodpovědně připravují. Pečlivé nastudování 
choreografie na vánoční a závěrečné představení začíná již při let
ních tanečních soustředěních v Doksech u máchova jezera, které 
každým rokem organizačně zajištuje Ivana hölzelová s podporou 
ředitelky ZUŠ Blatiny.

MgA. Dana Tauerová,
 zástupce ředitele ZUŠ Blatiny

1. – 3. 7 MŠ Laudova 
 KC Průhon – Turistický, od 8 let 
 Mgr. Kalinová – děti základních škol 
 Klub 17

7. 7. – 10. 7. MŠ Laudova 
 KC Průhon – Indiáni, od 6 let 
 Klub 17

13. 7. – 17. 7. Klub 17

20. 7 – 24. 7. SPORTLINES v Klubu 17, děti od 3 let

27. – 31. 7. SPORTLINES v Klubu 17, děti od 3 let

3. – 7. 8. KC Průhon – Hrady, od 6 let 
 SPORTLINES v Klubu 17, děti od 3 let

10. – 14.8. MŠ Socháňova 
 SPORTLINES v Klubu 17, děti od 3 let

17. – 21.8 MŠ Socháňova

24. – 28. 8. MŠ Pastelka 
 Klub 17 Foto: Archiv MŠ Laudova
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Dětská atletická liga 2015
Sportovní areál při ZŠ Jana Wericha ve Španielově ulici

Vždy od 15 hodin prezentace, v 16 hodin zahájení.

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

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

Kategorie pro rok 2015:

2000 – 2001: Starší žáci/ žákyně

2002 – 2003: Mladší žáci/ žákyně

2004 – 2005: Přípravka

2006 – 2007: Minipřípravka

2008 – 2009: Atletická školka

2010 – mladší: Atletická miniškolka

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

Sbor dobrovolných hasičů 
má úspěšné dorostenky
V loňském roce se ve sboru dobrovolných hasičů Řepy zformovalo družstvo 
dorostenek. Děvčata měla velké ambice, a tak se s nadšením pustila do 
tréninku disciplín požárního sportu. musela se poprat s novým náčiním, 
delšími běžeckými vzdálenostmi a jinými pravidly, než znala z dětských 
soutěží. Přes všechny počáteční potíže se podařilo zkompletovat družstvo 
a dorostenky se na jaře zapojily i do „dospěláckých“ soutěží v požárním 
útoku. V červnu reprezentovaly Řepy v městském kole požárního sportu, 

kde se bez respektu praly o cenné body s o generaci staršími soupeřkami. 
Nakonec vybojovaly krásné druhé místo a navíc získaly cenné zkušenosti. 
Jejich den „D“ přišel o týden později v sobotu 13. 6., kdy se konalo druhé 
kolo městského kola družstev dorostu v požárním sportu. Zde se rozho
dovalo, kdo ze dvou družstev pražských dorostenek bude reprezentovat 
Prahu na mistrovství České republiky. V prvním kole naše děvčata těsně 
zvítězila, ale dorostenky z cholupic nevzdávaly bitvu bez boje. V disciplí
ně Běh na 100m překážek řepská „omladina“ celkem s přehledem vyhrála, 
stejně tak ve štafetě 4 x 100m. Přestože se vše vyvíjelo v jejich prospěch, 
vše mohly zhatit obávané testy z požární ochrany. Naštěstí se jedna chy
bička vloudila i do cholupického družstva a naše děvčata mohla předčasně 
slavit úspěch. Prohra v požárním útoku už výsledky neovlivnila, ale cholu
pice vybojovaly alespoň čestné vítězství v této královské disciplíně. Velké 
poděkování za tento úspěch patří vedoucí mládeže a trenérce dorostenek 
Ludmile humpálové a v neposlední řadě našim sponzorům firmám BEsy cO 
a ŠkODAhOmE.cZ za finanční podporu řepské hasičské mládeže.
Řepské dorostenky budou reprezentovat Prahu na mistrovství České re
publiky družstev dorostu sh Čms, které se koná ve dnech 11. – 12. 7. 2015 
na atletickém stadionu Ask slavia PrahaEden. Přijďte fandit a podpořit 
naše děvčata!  

Veronika Langerová, starostka SDH Řepy

UCI King of Prague – C1
Třetí víkend v červnu se v Řepích jel závod o cenné kvalifikační 
body na Olympiádu v Rio de Janeiru 2016. 
celkem se na sobotní i nedělní závod přihlásilo 291 jezdců ze 14 států 
světa (Anglie, Austrálie, Belgie, Dánsko, holandsko, maďarsko, Německo, 
Nový Zéland, Polsko, Rakousko, slovensko, slovinsko, Švýcarsko a ČR), od 
šestiletých dětí přes elitní jezdce až po jezdce 30+. Z toho 89 jezdců pod 
barvou ÚAmk Bikrosclub Řepy.
V sobotu ráno děti začaly jezdit. Postupně jsme se dostali přes všechny 
kvalifikační jízdy, až do semifinále. V semifinále kategorie ELITE men nej
lépe zajel britský závodník Liam Phillips, který vyhrál první semifinále, 
druhé semifinále ovládl jeho kolega kyle Evans. Bohužel semifinále zna
menalo konec pro Adama Březinu a matěje chalupného.
Do finále ELITE men se dostal jediný náš závodník Jan Švub, který celý den 
ve všech jízdách dojížděl na 2. místě. Ve finále se musel poprat s tako
vými jezdci, jakou jsou Britové Liam Phillips, kyle Evans nebo holanďané 
Jaspers marijn a Jordy van der heijden, či Australan matt cammeron, Ně
mec Lius Brethauer a Švýcar yvan Lapraz.
V neděli se začínalo stejně jako v sobotu od nejmenších dětí do šesti let. 
Při semifinálových jízdách spadl řepský jezdec Adam Březina, naštěstí to 

nebylo nic vážného. V semifinále skončil i marcel Pešek a Jakub Bohus
lávek v kvalifikaci pak Štěpán Tumpach, Tomáš merta, Radim sousedík. 
Proskákali jsme se celým dnem, kdy nám chvilku pršelo, chvilku foukalo 
a o pauzách mezi závody nám dokonce svítilo sluníčko. Náš jezdec Jan 
Švub se dostal po kvalifikačních a semifinálových jízdách na krásné třetí 
místo. 

Martin Hůle, Lukáš Tamme

Foto: Archiv SDH

Foto: -ras-



27. červenec tohoto roku bude ve znamení vý
znamného jubilea. V tento den si za přítomnosti 
předních představitelů kongregace a Domova 
milosrdných sester řádu sv. karla Boromej
ského, O. s. společnosti pro obnovu řepských 
tradic, představitelů naší městské části a také 
za přítomnosti občanů, připomeneme 155 let 
od narození hraběnky chotkové, jedné z nej
významnějších osobností, která se zapsala i do 
řepské historie. 

Hraběnka Chotková,  
Velebná matka Antoinetta Chotková 
(27. 7. 1860 – 12. 8. 1934)

Výraznou osobností, která se zlatým perem 
zapsala do řepské historie, je Velebná matka 
Antoinetta chotková. Původem komtesa Olga 
chotková, narozená na zámku ve Velkém Březně, 
Antonínu a Olze chotkovým, ze známého šlech
tického rodu. Byla vnučkou hraběte Jana Rudol
fa chotka, proslaveného vystavěním řetězového 
mostu v Praze, založením muzea a také vybudo
váním dodnes známých chotkových sadů. svůj 
šlechtický původ obětovala za život spočívající 
v péči o nemocné a chudé. s láskou a bez bázně 
ošetřovala nemocné tyfem. Vstoupila do kon
gregace řádu milosrdných sester sv. karla Bo
romejského, kde se zprvu stala lékárnicí, poté 
ošetřovatelkou a v roce 1899 první představe
nou nově otevřeného břevnovského „Vincenti
na“, ústavu postižených, těžce nemocných, chu
dých a především dětí. O ty pak s láskou po celý 
svůj zbytek života pečovala. Zemřela 12. srpna 
roku 1934 a její ostatky jsou uloženy k posled
nímu odpočinku mezi svými, tedy na řep ském 
hřbitově sester boromejek. 
Jejího pohřebního průvodu v srpnu roku 1934 
z Břevnova do Řep se zúčastnili zástupci téměř 
všech původních českých šlechtických rodů, 
představitelé vlády a velvyslanci mnoha zemí. 

Její pohřeb byl pamětníky přirovnáván pozděj
šímu pohřbu Jana masaryka.
Právem patří do jakési pomyslné řepské síně 
slávy a pro nás řepské je jakousi sv. Anežkou 
 řepskou.

Jaroslav Hájek,  
zástupce starostky

155 let od narození hraběnky Chotkové, 
Velebné matky Antoinnety Chotkové
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Engelmüllerova ulice
Tato spojnice ulic Žalanského a Na chobotě na západním okraji naší obce 
patří k těm „malířským“. Vznikla až s výstavbou panelového sídliště. Po
jmenována je podle dnes už zapomínaného, ale ve své době úspěšného 
Ferdinanda Engelmüllera (1867 – 1924). V dětství a mládí pobýval ten
to pražský rodák na letních bytech v Polabí (Zápy, stará Boleslav) a tato 
úrodná zemědělská krajina mu celoživotně učarovala. Bez zkoušky byl 
jako dvaadvacetiletý přijat do ateliéru Julia mařáka a po vzoru svého uči
tele se stal krajinářem. samotářský a melancholický milovník přírody se 
zaměřil na malování rovinatých zasněných krajin, lesních zátiší, starých 
parků a zákoutí, labských tůní. mistrovsky ovládal techniku pastelu a její 
zásady vnášel i do olejomalby. Od roku 1897 vedl vlastní malířskou ško
lu, přípravku ke studiu na Akademii. k jeho nejúspěšnějším žákům patřil 
Otakar Nejedlý. Pro své studenty (a nejenom pro ně) připravil opakovaně 
vydávanou příručku Cesty k výtvarnému umění. Zachycoval rovněž staro
pražské motivy a krajiny ze Šumavy a Českomoravské vrcho vi ny, zejména 
po r. 1902, kdy vytvářel cyklus „Česká krajina“. Jeho realis tic ká díla zdobi
la i reprezentační interiéry. Byl oblíbeným malířem konzervativního, vlas
tenecky laděného publika, které neoslovovala nastupující avantgarda.  

PaeDr. Helena Kupcová

ENGELMÜLLEROVA
ŘEPY – PRAHA 6

Foto: Jan Bösser

Malá pietní akce 
u příležitosti kulatého 
jubilea této významné 
osobnosti proběhne 

27. července 2015 
v 11 hodin na místním 
řepském hřbitově 
sester řádu sv. Karla 
Boromejského.
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Vážení milovníci turistiky! Červenec a srpen je čas dovolených, a tak jsem 
pro vás do prázdninového vydání připravil ne jednodenní výlet do blízkého 
okolí, ale tip na několik dní strávených v kraji, který jsem před několika 
lety objevil a kam se rád vracím. Vedle nejznámějších českých hor – krko
noš či Šumavy je ještě naštěstí stranou masové turistiky a byznysu na ní 
se napojující.
Přitom pro své malé převýšení je pro pěší túry či výlety na kolech pro celou 
rodinu jako stvořen! kraj hlubokých lesů, potoků, mokřadů a rašelinných 
luk, bohatý na zvěř a vzácnou květenu, kde se v klidných hladinách lesních 
rybníků připomínajících jezera odrážejí jehličnaté stromy, navozuje atmo
sféru severoamerické přírody a je proto právem nazýván Českou kanadou. 
Vládne tu poněkud drsnější podnebí, ale o to zachovalejší příroda. Zažil 
jsem zde například velikonoční svátky, kdy se všude v blízkém okolí již ze
lenaly louky, ale tady jsem se po kolena brodil ve sněhu.
Přírodní park Česká kanada byl vyhlášen v roce 1994 a rozkládá se ve vý
chodní části Jihočeského kraje na českomoravskorakouském pomezí. Na 
severu ho přibližně ohraničují obce kunžak a Český Rudolec, na jihu pak 
Nová Bystřice a slavonice či státní hranice s Rakouskem.

Od severu k jihu se lesy proplétá vláček na úzkorozchodné koleji společ
nosti Jindřichohradecké místní dráhy a je tak hlavní atrakcí tohoto kraje. 
Trať dlouhá 33 kilometrů začíná v Jindřichově hradci a končí v Nové Bys
třici. Za nádražím v senotíně dosahuje svého nejvyššího bodu – 673 metrů 
nad mořem. V letní sezoně se můžeme svézt soupravou taženou parní lo
komotivou a vychutnat si pomalou jízdu s nádhernými výhledy do krajiny. 
každý vlak má kromě osobních i nákladní vagon určený pro přepravu kol 
a dětských kočárků. V nejkrásnější lesní zastávce kaproun, zřízené v ro
ce 1930, byl v roce 1900 vyloučen z přepravy pasažér bez jízdenky – český 
genius Jára cimrman. stalo se tak v noci z 28. na 29. června a tuto udá
lost nám připomíná velikánova socha, kamenná mohyla, pamětní deska 

a ohniště. Odtud je to jen asi 15 minut do pomyslného centra České ka
nady – obce kaproun. Zde v penzionu „U paulánů“ je možnost ubytování 
s výbornou kuchyní a příjemným posezením u krbu. Jára cimrman tu tehdy 
nepřespal, protože tu penzion ještě nebyl. Ostatně, když neměl na vlak, 
neměl by ani na ubytování. Nedaleko je i nejvyšší bod kraje – kopec Vysoký 
kámen (738 m. n. m.).
Rozhledna, která zde stála v letech 1860–1890 se nezachovala. Na výji
mečnost tohoto bodu zeměměřičské sítě nás upomíná zděný tri go no
metric ký pilíř.
V okolí je toho k vidění mnoho. Především zřícenina pohraničního hradu 
Landštejn z počátku 13. století. sloužil jako obranná pevnost střežící sta
rou zemskou stezku do Vitorazska. když odtud jdeme přes klášter do Nové 
Bystřice, podél nedaleké hranice s Rakouskem, nemůžeme minout bunkry 
bývalého československého opevnění z let před 2. světovou válkou. Po
hraniční lesy v okolí Bystřice dodnes dýchají atmosférou nedávné „želez
né opony“, která zde před čtvrtstoletím vedla. Dále na západ lze navštívit 
nejsevernější bod Rakouska a kámen republiky u bývalé budovy Pohraniční 
stráže – dnes hotelu Peršlák.
Nelze zde vyjmenovat všechna místa stojící za návštěvu. Tak jen ve zkrat
ce. Pro milovníky městských architektur – Telč, Dačice, Jindřichův hradec, 
slavonice. cestou ze slavonic stojí za zastávku vykopávky středověké osa
dy Pfaffenschlag, která zanikla ve 12. století či muzeum samorostů v há
jovně na kraji města, keramickou dílnu v maříži, bizoní farmu ve Veclově 
či Rožnově anebo můžeme vystoupat na novou rozhlednu U Jakuba na 
havlově hoře. A jestli toho courání po několika dnech už budete mít dost, 
okolní lesy vybízejí k sběru hub – nebudete zklamáni. Anebo se můžete vy
koupat v některém z přírodních koupališť. Rybníky kacležšský, komorník, 
Zvůle, Osika, Ratmírovský či Pěněnský mohu jen doporučit. 
Je toho v České kanadě mnoho a nejen v létě! V zimě, jeli jen trochu sně
hu, je zdejší kraj pro běžkaře ráj! Šťastnou cestu Českou kanadou!

Jan Bösser

Foto: Jan Bösser

Výlet – Českou Kanadou

Foto: Jan Bösser

Pension U paulánů
Kaproun 8

Česká Kanada
romantické prostředí

útulné pokoje, domácí kuchyně
tel.: 607 134 915        kubinmi@volny.cz

www.u.paulanu.cz



PRÁZDNINOVÉ CVIČENÍ 
V KC PRŮHON

ČERVENEC - ÚTERÝ
7. 7., 21. 7., 28. 7. v 19:00 hod

SRPEN - ÚTERÝ
4. 8., 11. 8., 18. 8. v 19:00 hod

ČERVENEC - ČTVRTEK
2. 7., 23. 7., 30. 7. v 19:00 hod

SRPEN - ČTVRTEK
6. 8., 13. 8., 20. 8., 27. 8. v 19:00 hod

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

PILATES ZUMBA
Rezervace termínu 
formou SMS  
na tel. 601 324 846  
(uveďte jméno + termín) 
do 20:00 hod  
předchozího dne.

Cvičení se bude konat  
při minimálním počtu  
5 účastníků - 
přihlášeným bude 
zaslána potvrzující SMS.

Kč 70,-/60 min

A4_cviceni.indd   1 21.06.15   19:55
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SLUŽBy
•  ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE – Erben: opravy i rekonstrukce, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•  VYMĚNÍM OBECNÍ BYT V ŘEPÍCH 2+kk ZA OBECNÍ BYT 
V ŘEPÍCH 3+kk NEBO 3+1, 4+1.  Tel.: 723 240 381

•  PRONAJMU KOMFORTNÍ BYT 3+1 77m2 + TERASA – 
ŘEPY.  Tel.: 602 382 809

OSTATNÍ
•  PRONAJMU GARÁŽ V GARÁŽÍCH U PRůHONU – 

dlouhodobě cena 1900 kč/měs. Tel.: 603 229 014

•  PRONAJMU ZAŘÍZENOU KANCELÁŘ 22m2 - ŘEPY. 
 Tel.: 602 382 809

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

Nabízíme k pronájmu volné prostory svěřené do správy MČ Praha 17:

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

Informace: pí Novozámská, tel.: 234 683 529, kancelář č. 213, 1. patro, budova ÚmČ Žalanského 291, Praha 6  Řepy,  
email: novozamskam@repy.mepnet.cz , tel.: 234 683 529.

➟  makovského čp. 1144, provozovna 
nepotravinářského charakteru č. 313, 
velikost 81,8 m2, přízemí 
– min. nájemné 2 671 Kč / m2 / rok  
   bez služeb.

➟  Španielova čp. 1289, kancelář 
o vel. 18,10 m2, přízemí,  
– min. nájemné 1 165,42 Kč / m2 / rok 
   bez služeb.

➟  Drahoňovského čp. 1192 
garážová stání č.30 v halových 
garážích o vel. 14 m2  
– min. nájemné 863,28 Kč / m2 / rok  
   bez služeb + DPH.

➟  Jiránkova čp. 1138, kancelář 
o vel. 69,1 m2, přízemí  
– min. nájemné 1 165,42 Kč / m2 / rok 
   bez služeb.
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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

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

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

Příjem zakázek nepřetržitě!

Carneeval
Taste of the 

Wilde
First Mate

Arden Grange
Barking Heads

Essential
Winner Plus
Magnusson

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

Rozvoz do 20 km zdarma
(při nákupu za min. 700 Kč)

Adresa: Praha 6, Na Bělohorské pláni 9

Tel.: 777 236 782

Otevírací doba:
Pondělí–Pátek 10.00–18.00,

Sobota 9.00–12.00

Obchod specializovaný na krmiva:

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

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

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

Rekonstrukce, 
bytová jádra, 

koupelny, byty 

ÚPRAVY A OPRAVY ODĚVŮ
Šití a pletení na zakázku

Čistírna oděvů a kůže
 Prodej dámské módy

www.PLETENA-MODA.cz

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

Ukazujeme Bo�í lásku praktickým zpùsobem

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

Na Moklinì 672/32
163 00  Praha 17  Øepy

English club
Klub maminek

EXIT club

Peèo  vaøo
Otevøené bohoslu�by
Cesty do hlubin Bible

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

VÝROBA DEK A POLŠTÁŘŮ

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ
DOPRAVA  ZDARMA

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

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ
DOPRAVA  ZDARMA

VŠE PRO VÁŠ BYT

NEVANOVA  1045 (dílna)
1047 (prodejna)

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

Pracovní doba:  Po–Pá  8.00–18.00 hod.
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ZŮSTÁVAJÍ VAŠE DĚTI PŘES LÉTO V PRAZE?
Co? intenzivní jazykový kurz formou her a konverzace

Kdy? červenec - srpen
Kdo? česká lektorka + anglický rodilý mluvčí

Kde? učebna Praha 6 - Řepy
Jak často? 1 týden / po-pá / 5 hod denně

www.english1to1.cz
tel. 737 337 445 ...adrenalinový tábor pro dospělé!

Pro všechny, co si chtějí pořádně 
užít a udělat něco pro sebe.

• potápění

• sebeobrana

• přežití v přírodě

• první pomoc

• střelba ze zbraní

• slaňování

www.adrenomix.cz
telefon: 774 431 300

27. 7. - 
3. 8. 2015

MAKOVSKÉHO 1349, PRAHA 6 ŘEPY  (2.PATRO, ZASTÁVKA SLÁNSKÁ)MAKOVSKÉHO 1349, PRAHA 6 ŘEPY  (2.PATRO, ZASTÁVKA SLÁNSKÁ)
SHOPPING POINT ŘEPY
KDE ?

HIPHOP * BREAKDANCE * STREETDANCE
ZÁPISkontakt:  

info@b-original.cz                                                                                    
tel: 734 498 184 
WWW.B-ORIGINAL.CZ

1/9-4/9/2015
14:00-18:00

KDY ?

MISTŘI ČR 2015C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

BO_zapis_inzerce_PRAHA_10_6.pdf   1   10. 6. 2015   19:20:39

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

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

Kompletní účetní služby 
Správa nemovitostí
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Nabízíme: kadeřnictví (Matrix), 
kosmetika (Babor), modelace nehtů, manikúra, 

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

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

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

Kosmetický a kadeřnický salon

Giaccomo

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

Skříně Veverka

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

✆ 737 32 55 04

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

zaluzieprovádíme�:

horizontalních�a�vertikálních

zaluzii¡ .

¡

vnitrních

zamerení,�prodej�a�montá�

zaluzieprovádíme�:

horizontalních�a�vertikálních

zaluzii¡ .

¡

vnitrních

zamerení,�prodej�a�montá�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

Hostivice
Západní 2487

Tel.: 732 360 636
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§JUDr. CRHA Petr
advokát se sídlem Most, Obchodní 41

Evid. č. u ČAK: 6838    IČ: 14824582
Pobočka: Praha 6, Laudova č. p. 1/1031

tel.:  602 432 295, 774 825 798
email: P.Crha@seznam.cz

Provozní doba: dle předchozí telefonické dohody
§ 

škola s tradicí
pro budoucnost...

Střední škola hotelnictví
a gastronomie International, s.r.o. 

Nabízí pro školní rok 2015/2016
výuku v těchto oborech:

*3-leté dálkové studium PODNIKÁNÍ
(ukončeno maturitou)

*2-leté denní nástavbové PODNIKÁNÍ
(ukončeno maturitou)

*1 leté zkrácené kombinované studium KUCHAŘ
(ukončeno výučním listem)

*3-leté denní studium KUCHAŘ – ČÍŠNÍK
(ukončeno výučním listem)

*4-leté denní studium GASTRONOMIE
(ukončeno maturitou)

UČIT SE BUDETE V NOVÝCH PROSTORÁCH
ŠKOLY NA PRAZE 6. 

Ulice Laudova 10, Praha 6 ŘEPY 163 00

Tel: +420 725575227 (od 9h do 15h)
Více informací najdete na

www.skolahotelnictvi.cz

V NOVÝCH PROSTORECH NA PRAZE 6!
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e-shop prodejna sklad

WWW.PENTA.CZ

na počkání

Značková opalovací
kosmetika Piz Buin

od 46,-

Kvalitní zahradní nářadí 
Fiskars

od 82,-

Bazény a vodní hračky

od 1 699,-

Ferramol proti slimákům 1kg

298,- 702782

Velký výběr zboží pro dům, zahradu a domácnost…

JIŽ BRZY
pro Vás otvíráme
novou restauraci
Šalanda U Průhonu.


