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Vážení čtenáři,

pro každého z nás je měsíc září neodmyslitelně spojen se zahájením školního roku, je něčím novým 
pro učitele, rodiče i pro žáky. Je také návratem do každodenního shonu. Proto jsme se v tomto čísle 
snažili vybírat informace, zajímavé rozhovory a postřehy z Řep, které vás pomalu vtáhnou zpět do 
městského života. I v něm je však rozptýlení a zábava. 
Takže se budu těšit, že vás potkáme na tradiční akci Babí léto, nebo na nové stezce se symbolickými 
sedmnácti naučnými místy. Pavel Maxa

Zastupitelstvo MČ Praha 17 mj.
Schválilo:
•  účetní závěrku Městské části Praha 17 za rok 

2012;
•  závěrečný účet Městské části Praha 17;
•  finanční vypořádání příspěvkových organi-

zací za rok 2012;
•  přidělení částky 177 000 Kč z programu J5 

pro poskytovatele sociálních služeb Cent-
rum sociálně zdravotních služeb, Bendova 5, 
Praha 17 a rozdělení částky ve výši 135 000 
Kč na pečovatelskou službu a 42 000 Kč na 
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
Klub 17;

•  doplnění Zásad vymáhání a odpisu pohle-
dávek z titulu prodlení při úhradě za ná-
jemné a za služby spojené s užíváním bytů 
svěřených Městské části Praha 17, které byly 
schváleny usnesením Zastupitelstva Městské 
části Praha 17 č. 17.22 ze dne 12. 12. 2012 
s účinností dnem 1. ledna 2013, a to o inter-
ní normativní úpravu možnosti postupu po-
hledávek Městské části Praha 17 za úplatu, 
a současně s tím související vyhlášení výbě-
rového řízení na subjekt, který se profesio-
nálně zabývá odkupem pohledávek;

•  provedení dendrologického průzkumu 
vzrostlých stromů v areálu řepského hřbito-
va a zadání projektu na opravu stávajícího 
poškozeného chodníku/přístupové cesty 

k hrobům, financování opravy chodníku 
z rezervy rozpočtu MČ Praha 17, rozpočto-
vým opatřením v červenci 2013.

Vzalo na vědomí:
•  Zprávu o plnění rozpočtu a plánu hospodář-

ské činnosti za 1. čtvrtletí 2013.

Rada MČ Praha 17 mj.:
Souhlasila:
•  s navýšením počtů dětí pro školní rok 

2013/2014 na 26 dětí na třídu v šesti tří-
dách MŠ Laudova se speciálními třídami;

•  s navýšením počtů dětí pro školní rok 
2013/2014 na 25 dětí na třídu ve čtyřech 
třídách a 26 v pěti třídách MŠ Socháňova;

•  s navýšením počtů dětí pro školní rok 
2013/2014 na 25 dětí v jedné třídě, 26 dě-
tí ve dvou třídách, 27 dětí ve dvou třídách, 
28 dětí ve čtyřech třídách v MŠ Bendova;

•  navýšení kapacity MŠ Pastelka ze 104 na 112 
vzdělávaných dětí od 1. 9. 2013 a podání žá-
dosti na změnu ve školském rejstříku MHMP.

Schválila:
•  předložený Sazebník finančních úhrad za 

informace poskytované v souladu se zněním 
zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístu-
pu k informacím s účinností od 4. 7. 2013.

Ing. Eva Vernerová,
kancelář starostky

PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 17 SE KONÁ 18. 9. 2013 V 15 HODIN.
Místo konání: ZŠ genpor. Františka Peřiny, Socháňova 1139, Praha 17 – Řepy.

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

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

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

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

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

Výzva pro zájemce o uveřejnění reklamy
Městská část Praha 17 připravuje aktualizaci Katalogu 
poskytovatelů služeb v oblasti sociální, vzdělávání 
a mimoškolních aktivit.

Vyzýváme právnické i fyzické podnikající osoby, které mají zájem 
o umístění reklamy firmy v katalogu, aby se přihlásily v redakci 
Řepské 17, poslaly své návrhy e-mailem na adresu  
redakce@repy.mepnet.cz do 20. 9. 2013.
Cena reklamy se řídí ceníkem pro inzerci v Řepské 17. -red-

Městská část Praha 17

KATALOG
poskytovatelů

sociálních a zdravotních služeb
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Vážení čtenáři,

věřím, že jste si během letních měsíců pří-
jemně odpočinuli a načerpali nové síly. 
Začíná nový školní rok, a tak bych i touto 
cestou chtěla popřát zejména všem prv-
ňáčkům šťastné vykročení na jejich dlouhé 
cestě za vzděláním. Rodičům naopak přeji 
hodně trpělivosti a porozumění pro malé 
školáky a paním učitelkám jen samé hodné 
a učenlivé žáky! Samozřejmě nejsou to jen 
naši prvňáčci, ale všichni žáci řepských zá-
kladních a mateřských škol, kteří se budou 
těšit z nově zrekonstruovaných školních 
prostor. Během prázdnin jsme pilně pra-
covali, a tak mnohé školní zařízení dostalo 
nový kabát, opravovaly se podlahy, malo-
valo se, úprav se dočkaly i některé zahrady 
u mateřských škol. Žáci našich základních 
škol se mohou těšit z nově vybudovaných 
šatních skříněk, které vystřídaly nevzhled-
né staré drátěné kóje.
V naší městské části začala také rekonstruk-
ce budovy Kulturního centra Průhon. Toto 
zařízení opravu nutně potřebovalo, prosto-
ry byly nevyhovující a zastaralé. Již nyní se 
těším, až vás za rok budu moci pozvat na 
otevření zbrusu nového objektu s plně mo-
derním vybavením. Kulturní centrum našlo 
přechodný domov v objektu Základní školy 
genpor. Františka Peřiny v Laudově ulici 
1024/10, kde vám nově, samozřejmě kromě 
jiného, nabídne např. i kurzy digitální foto-
grafie. Oblíbená pohádková představení se 
přesunou do Kulturáčku na Bílé Hoře.
Modernizace se dočká i naše řepská soko-
lovna, která vás v nových prostorách přivítá 
od října tohoto roku. 
Věřím, že se brzy setkáme na některé z pod-
zimních akcí pořádaných naší městskou 
částí. Jako první vás co nejsrdečněji zvu na 
Babí léto, které se letos uskuteční 21. září 
od 14 hodin před budovou radnice.

Bc. Jitka Synková

Slovo starostky

21.9.2013

Start 6. 
ročníku 
Slavnostní 
jízdy 
veteránů

od 14:00 h

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

Tradiční
zábavné
odpoledne
pro celou
rodinu

Umělecká vystoupení žáků všech řepských základních a mateřských škol. Taneční 
vystoupení známých řepských souborů  B-Original (Hip-Hop), MišMaž (Country), 

Maxinky  (mažoretky), Musica e Danza (folklor). Ukázky a prezentace gymnastek z TJ 
Sokol Řepy, ukázky bojového umění a sportu Tiger Gym. Ukázky práce Policie ČR  

a Městské Policie, ukázky hasičské techniky a mnoho dalšího.
Skákací atrakce Houpací sítě  Žongléři Fireshow Hry a soutěže pro děti

Skvělé občerstvení, cukrová vata, točené pivo i limo, míchané nápoje, 
ledová káva

CHAMBER WORCESTER
Sacred Mushroom
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  Projekt je finančně

  podpořen z rozpočtu

  Městské části

  Praha 17
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SSSSS
CCC
SSS

18

17:00

Slavnostní jízda historických vozidel
21. září budou v rámci programu „Babího léta“ projíždět Prahou 17 

auto-veteráni a moto-veteráni 

Start je plánovaný cca ve 14 hodin a projíždět se bude níže uvedená trasa.  
Cesta veteránů 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 hodin. 

Všichni jsou vítáni.

Start a cíl 
u budovy 
radnice

Praha 17
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Vážení čtenáři,

velice si vážím všech názorů a připomínek, které přicházejí od vás, 
obyvatel naší městské části. Koncem měsíce července se před rad-
nicí sešla skupinka asi třiceti řepských obyvatel, jež přednesla za-
jímavé názory a podněty k některým zásadním tématům, která nás 
v Řepích zajímají.

Objevovaly se zde dotazy týkající se sociální oblasti, výstavby domu 
pro seniory (o této otázce si můžete přečíst na další straně v článku 
Mgr. Václava Krásy), Sportovního centra atd.

Těší nás zájem občanů o dění v Řepích a srdečně všechny zvu na 
diskuzi s vedením radnice, která se uskuteční 26. září od 17 hodin 
v Základní škole genpor. Františka Peřiny, v Socháňově ulici 1139.

Ráda bych v tomto čísle Řepské 17 představila ucelenou nabídku 
sociálních služeb v Řepích a také bych se chtěla opětovně vyjádřit 
k plánované výstavbě Sportovního centra Na Chobotě.

Věřím, že následující řádky vám přinesou užitečné informace a tě-
ším se na setkání s vámi 26. září.

Jitka Synková,
starostka městské části Praha 17

Radnice diskuzi otevřená Co nabízí Centrum sociálně 
zdravotních služeb

Druh služby Kdy a kde službu poskytujeme, cena Informace

Terénní pečovatelská služba 
Např. nákupy, obědy, hygiena, úklid, doprovod, praní prádla aj. 

Pondělí – neděle 
Nutnost uzavření smlouvy      Cena: dle ceníku

Z. Pšenčíková,  
Info: po – pá, 7 až 15.30 hodin

Domácí zdravotní péče 
Např. odběry, aplikace injekcí, převazy aj. 

Pondělí – neděle, dle indikace lékaře. Pro pojištěnce 
smluvních ZP hrazeno ze zdravotního pojištění, ostatní 
za přímou úhradu

Mgr. L. Koupená,  
Info: po – pá  7 až 15.30 hodin

Fyzioterapie – např. po návratu z nemocnice, nácvik používání 
komp. pomůcek, stavy po úrazech. 

Dle indikace lékaře (po-pá). Pro pojištěnce smluvních 
ZP hrazeno ze zdrav. pojištění.

Iveta Kadlecová  
Info: po – pá  7 až 15.30 hodin

Odborné sociální poradenství 
Pro občany Prahy 17, kteří o pomoc požádají Pondělí – pátek, po předchozím objednání. Zdarma R. Koštelová, DiS (sociální pracovnice)

Alko-toxo poradna s AT linkou – pomoc lidem, kteří se potýkají 
se závislostí, či ostatním blízkým osobám.  Zdarma!

Každý čtvrtek po celý rok AT poradna 17 – 23 hodin, 
AT linka 8 – 23 hodin, Praha 17 – Socháňova 1221 
Po předchozím objednání

Mgr. M. Čermáková nebo každý čtvrtek   
AT linka 235 311 791, 724 307 775

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež KLUB 17 
Prostor pro trávení volného času dětí od 6 do 18 let se širokou 
nabídkou činnosti.

Úterý, středa a pátek od 15 do 20 hodin 
Praha 17, Socháňova 1221. Zdarma!

Jana Štěpánková  tel.: 235 311 791  
nebo Mgr. Čermáková 

Speciálně pedagogická poradna, logopedie. Zdarma! Po předchozím objednání Mgr. D. Kropáčová, Mgr. H. Veselková 

Klinická psychologie Po předchozím objednání. Pro pojištěnce smluvních ZP 
hrazeno z veřejného zdrav. pojištění. Mgr. Helena Uhlířová 

Klub GEMINI – setkávání lidí se zdravotním handicapem a jejich 
blízkých. Vede pí Hallerová. Zdarma!

Pondělí od 15.30 do 17.30 hodin  
Praha 17, Socháňova 1221 

Mgr. M. Čermáková 
nebo J. Štěpánková 

Klub seniorů Bílá Hora – setkávání seniorů z oblasti Bílé Hory.  
Vede pí Pražáková. Zdarma!

Pondělí od 15 do 17 hodin 
Ke Kulturnímu domu 14, Řepy 

Mgr. M. Čermáková 
nebo J. Štěpánková 

Klub seniorů Průhon – setkávání seniorů z oblasti sídliště 
Řepy. Vede pí Jelínková. Zdarma!

Středa od 10 do 12 hodin  
Praha 17, Socháňova 1221 

Mgr. M. Čermáková 
nebo J. Štěpánková

Knihovna pro seniory s internetem – bezplatná půjčovna knih 
s možnou donáškou knih do domácnosti klientů. Zdarma!

Pondělí od 13 do 17 hodin, 
Pátek od 8 do 12 hodin Mgr. Monika Čermáková

Výuka práce na PC pro seniory – jednou za 14 dní. Podmínkou 
je bydliště v Praze 17 a seniorský věk. Nutné přihlášení předem, 
počet míst je omezen. Zdarma!

Úterý od 14.30 – 18.30 hodin 
Dle rozpisu jednotlivých pracovních skupin Mgr. Monika Čermáková

Plavání pro seniory – plavání pod dohledem fyzioterapeuta. 
Nutné přihlášení předem, počet míst je omezen. Podmínkou 
je bydliště v Praze 17 a seniorský věk. Zdarma!

Pátek od 16 do 18 hodin 
Klub Juklík, U Jezera 2031, Praha 13

Mgr. M. Čermáková 
nebo J. Štěpánková  
235 311 791

Skupinové kondiční cvičení pro seniory 
Cvičení pod dohledem fyzioterapeutky, ve všech polohách, 
s overbaly, therabandy, na míčích, cvičení stability.

Pondělí od 9.30 do 10.30 hodin, 
od 18.00 do 19.00 hodin. Cena: 20 Kč za lekci Iveta Kadlecová 

Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek Pondělí – pátek  Cena dle ceníku Eva Kohoutová, DiS 
Kopírování, laminování černobíle A4, A3, jedno i oboustranně Pondělí – pátek  Cena dle ceníku Eva Kohoutová, DiS
Praní a žehlení prádla – pro organizace i fyzické osoby Pondělí – Pátek  Cena dle ceníku Ing. Jaroslava Šimonová

Centrum sociálně zdravotních služeb bylo založeno dne 1. 1. 1998 Zastupi-
telstvem městské části Praha 17 jako příspěvková organizace k zabezpečení 
péče v oblasti sociální a zdravotní pro obyvatele naší městské části. Je regis-
trovaným poskytovatelem sociálních služeb: pečovatelská služba, odborné 
sociální poradenství (sociálně právní, speciálně pedagogické a logopedické, 
psychologické), nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (Klub 17) a AT (al-
ko-toxo) poradna s AT linkou. Za tyto služby platí klienti úhrady dle zákona 
č. 108/2006 Sb. v platném znění. V rámci zdravotních služeb je Centrum 
sociálně zdravotních služeb nestátním zdravotnickým zařízením, které po-
skytuje domácí zdravotní péči, fyzioterapii v terénu a klinickou psychologii. 
Tyto služby jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.  
Kromě výše uvedené činnosti zajišťuje aktivity pro seniory, podporuje 
kluby seniorů a zdravotně postižených a poskytuje další služby: půjčování 
kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, kopírování, praní prádla. 
Máte-li zájem o bližší informace k jakékoli oblasti činnosti, rádi vám je 
poskytnou pracovnice recepce na tel. číslech 235 314 141, 235 313 182, 
mobil 777 575 117 – od 7 do 15.30 hodin nebo vás přepojí na odpovědné 
pracovníky, uvedené v následujícím přehledu činností. Můžete nás případ-
ně kontaktovat prostřednictvím e-mailu: cszs@iol.cz, všechny informace 
(i ceník služeb) jsou také uvedeny na webových stránkách: www.cszs.cz. 
Pokud není uvedeno v seznamu jinak, služby jsou poskytovány na adrese 
Praha 17, Bendova 1121/5. 
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Již několik let se v Řepích hovoří o potřebnosti sociálního zařízení pro ob-
čany naší městské části. Tuto potřebu si uvědomuje i Rada a Zastupitelstvo 
městské části. Proto také na počátku letošního roku zadala Rada MČ Pra-
hy 17 studii potřebnosti takového sociálního zařízení. Ze studie vyplynula 
potřeba řešit problém starších občanů, kteří potřebují nějakou pomoc dru-
hé osoby. Rada také požadovala, aby studie obsahovala variantní návrh 
řešení. Studie ukázala jako nejlepší řešení výstavbu domu s pečovatelskou 
službou, kde by byly malé samostatné bytové jednotky a občanům v těchto 
bytech by byly poskytovány služby pečovatelské péče. Intenzita služeb by 
se odvíjela podle poklesu schopností sebeobsluhy. 
Princip domu s pečovatelskou službou je takový, že v domě bydlí občané 
tak, jako v jiných obytných domech. Není tam žádný jednotný řád a kaž-
dý obyvatel si nasmlouvá potřebné množství pečovatelských služeb tak, 
aby mohl samostatně v bytě bydlet. Členové Rady navštívili několik soci-
álních zařízení v České republice, aby zjistili, jak fungují jednotlivé druhy 
sociálních zařízení – domov důchodců, domov se zvláštním režimem, dům 
s pečovatelskou službou a podobně. Nejlépe ze studie vyšel právě dům 
s pečovatelskou službou, který by dokázal řešit situaci, kdy jednotlivým 
obyvatelům, vzhledem k jejich věku, postupně ubývají síly a potřebují stá-
le větší množství služeb. Tento model je funkční například v Novém Městě 
na Moravě. Princip je velmi jednoduchý a přitom velmi lidský. Vzhledem 
k tomu, že městská část je zřizovatelem Centra sociálně zdravotních slu-
žeb, jsme schopni zajistit obyvatelům domu s pečovatelskou službou i ce-
lodenní služby. Tím bychom zajistili, že obyvatelé domu s pečovatelskou 
službou by nemuseli opouštět svoje byty v tomto domě a mohli by zde trá-
vit i období, kdy by byli plně závislí na péči. 
Jako podstatně horší varianta se jednoznačně ukazuje výstavba domova 
důchodců. Ze studie především vyplynulo, že by nebyl dostatečný počet 
zájemců o tuto službu. Museli bychom nabídnout místa v rámci celé Prahy. 

Dalším závažným argumentem proti výstavbě domova důchodců je sku-
tečnost, že nové domovy důchodců se velmi těžko zařazují do sítě služeb, 
na které stát poskytuje zvláštní dotaci. Někteří občané Řep mají poněkud 
zkreslené představy o účelu a fungování domova důchodců. Do domova 
důchodců lze přijmout pouze občana, kterému byl přiznán příspěvek na 
péči ve III. nebo IV. stupni. To znamená, že to jsou lidé, kteří potřebují 
denně větší množství služeb a jsou schopni tyto služby zaplatit ze svého 
příspěvku na péči. Ze svého důchodu platí ubytování a stravu. Ti občané, 
kteří nepobírají příspěvek na péči, nejsou indikováni pro domov důchodců 
a pokud by chtěli v takovém domově žít, museli by zaplatit nejen za stravu 
a ubytování, ale také za služby, které jsou těmto obyvatelům automaticky 
poskytovány. To je úklid, donáška stravy, podávání léků, praní ložního prá-
dla, případně praní osobního prádla a mnoho dalších služeb. Dále je třeba 
si uvědomit, že v domově důchodců je již stanoven určitý řád, kterému se 
musí všichni obyvatelé přizpůsobit. Je to například pevně stanovený čas 
pro podávání stravy, stanovený čas pro úklid, stanovení nočního klidu 
a podobně.
Vedení městské části je přesvědčeno o tom, že nejlepší služby pro obča-
ny jsou takové služby, které jim co nejméně zasahují do jejich soukro-
mí a umožňují jim žít normálním životem. Takový způsob poskytování 
služeb lze zajistit buď poskytováním terénních sociálních služeb přímo 
v bytech občanů a nebo poskytováním péče v domě s pečovatelskou 
službou. Zastupitelstvo MČ na svém posledním zasedání uložilo Radě MČ, 
aby dala zpracovat studii proveditelnosti výše uvedeného záměru. Po 
přijetí této studie bychom chtěli co nejdříve přistoupit k výstavbě domu 
s pečovatelskou službou. 
Věříme, že občané Řep tento náš záměr ocení.

Mgr. Václav Krása,
radní MČ Praha 17

Rozvoj sociálních služeb v Řepích

Veřejná diskuze 
s občany
26. 9. 2013
17:00 hodin
ZŠ genpor. Františka Peřiny, 
ulice Socháňova 19/1139

Těšíme se na setkání s vámi.
Za vedení MČ Praha 17

Jitka Synková 
starostka

k P ři

MČ
PRAHA

17

Přijďte diskutovat  

s vedením městské 

části na téma 
rozvoje Řep.

Sportovní centrum Na Chobotě
Smělý projekt zaměřený na volnočasové aktivity řepských obyvatel projed-
nává vedení radnice již od roku 2009. Za tuto dobu bylo možné seriózně 
zvážit a s mnoha sportovci a zástupci obyvatel městské části prodiskutovat 
všechny aspekty, možnosti a využití celého centra. Projekt vznikal na zá-
kladě vypracované studie s názvem „Koncepce rozvoje zařízení pro trávení 
volného času na území Městské části Praha 17“, která analyzovala sku-
tečné potřeby obyvatel Řep. Snažíme se vyhovět opravdu všem skupinám 
obyvatel a věřím, že výstavba tohoto centra kladně ovlivní život v Řepích.
V naší městské části trénují velmi nadaní mladí sportovci (rozhovor s účastni-
cí Mistrovství Evropy ve volejbale si můžete přečíst v tomto čísle Řepské 17), 
kteří ročně absolvují mnoho sportovních akcí s velikou návštěvností fanouš-
ků, jako jsou mistrovské zápasy, přípravné zápasy, soustředění apod. Navíc 
je z průzkumu zřejmé, že zde existuje i velmi početná skupina lidí, která má 
chuť si ve svém volném čase zasportovat pro radost, bez velkých sportovních 
ambicí. Pro oba tyto segmenty zájemců o zdravý životní styl bude sportovní 
centrum velkým přínosem a pro všechny ostatní dobrým příkladem, jak trá-
vit svůj volný čas. Další stránkou je pozitivní ekonomický dopad na rodiny 
mladých sportovců, což sebou přinese také větší zájem o aktivní sportování. 
Víte, že úspěšné sportovní řepské kluby, které reprezentují naši městskou 
část, si v současné době musí kvůli mistrovským utkáním nebo soustředěním 
pronajímat jiné sportovní haly a zařízení za nemalý peníz? 
Rodiče také zbavíme strachu, když nyní své děti musí pouštět za různými 
sportovními aktivitami samotné do jiných městských částí nebo dokonce 
do okolních měst. 
Těším se, že výstavba komplexního sportovního centra umožní nejen po-
řádání sportovních soutěží a soustředění, ale nabídne možnost aktivního 
trávení volného času nám všem.

Bc. Jitka Synková
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Jaká byla vaše cesta na pozici místostarosty?
Po odstoupení Ing. Vaicové jsem byl na pozici 
místostarosty navržen já a Martina Vítková, oba 
ze sdružení, které má čtyři zastupitele. Byl jsem 
to já, kdo nakonec získal dvanáct hlasů, Marti-
na Vítková deset hlasů, tím pádem jsem se stal 
místostarostou. Mé zvolení začalo vyvolávat ur-
čité emoce a představy u některých lidí, kteří si 
myslí, že jsem se spojil s místní ODS. Spojil jsem 
se s novým koaličním partnerem pouze v slo-
va smyslu normálního a morálního politického 
boje – pokud chci něco prosadit, tak se nemohu 
s lidmi hádat na meče, ale musím s nimi fakticky 
diskutovat, nacházet alternativy a kompromi-
sy, které vedou ke spokojenosti občanů. Musím 
umět argumentovat a na tomto základě násled-
ně přesvědčit o správnosti a obecné prospěšnos-
ti návrhu, který předkládám.

Co máte přesně na mysli?
Jedna bariéra je např. privatizace bytů. Chtěl 
bych, aby se ke konci příštího roku zprivatizo-
val alespoň jeden dům v Jiránkově ulici. A pokud 
nebudeme privatizovat, tak abychom zvýhod-
nili ty, kterým jsme to neumožnili – pojďme 
tedy diskutovat o nájmech a již je nezvyšujme. 
Zvýhodnili jsme některé občany, kterým jsme 
byty prodali. Jiným občanům jsme byty nepro-
dali s argumentem, že na chod MČ potřebujeme 
nutně zisk z nájmů. Protože by to takto, dle mé-
ho názoru, fungovat nemělo, zvýhodněme tedy 
nájemce neprivatizovaných bytů a začněme in-
vestovat alespoň část zisku do obnovy tohoto 
bytového fondu. To je moje filosofie a myslím, 
že je správná. Říkat „NEMÁME“ nebo „TO NEJDE, 
NEJSOU POZEMKY NA NOVOU VÝSTAVBU“ a po-
dobné závěry, to není moje parketa. Jsem tu pro 
občana a ne občan pro mne. Udělám vše pro to, 
aby se podařilo problémy postupně vyřešit.
 
Otázka pronájmu a prodeje bytů je velice 
ožehavá. V minulém čísle našeho časopisu 
se k tomuto problému vyjadřovala vaše 
předchůdkyně. Co si o situaci myslíte vy?
Není pravda, že městská část nevlastní pozemky 
a nemůžeme stavět. Městská část pozemky vlast-
ní, nebo je může nakoupit, a stavět by se mělo!
Pokud prohlížím seznam obecních bytů, tak 
tam najdu byty v privatizovaných domech, kde 
bydlí lidé, kteří zůstali v nájmu a odkupovat 
nechtěli. Naopak v domech, které nebyly dány 
do privatizace, žijí lidé, kteří by zájem měli. 
Jistě by těmto skupinám bylo možno dopomoci 
k výměně.

Rychle by se měla také řešit otázka kanceláří 
umístěných v bytových prostorech – určitě by 
nebyl problém kanceláře vystěhovat a prostory 
přeměnit zpět na byty. Musíme však mít nový 
prostor pro kanceláře a o tom již diskutujeme 
a hledáme řešení.
Rád bych také prosadil, aby výměnu obecních 
bytů organizovala obec. Vadí mi, že lidé vlastně 

„kšeftují“ s obecním majetkem – pokud si sami 
zorganizují výměnu dvou obecních bytů a jeden 
přijímá úplatu za to, že uvolní byt větší. Vždyť 
ten byt není jeho a nemá tedy morální právo za 
to přijímat jakékoliv peníze.

V nové funkci jste chvíli – přesto se zeptám, co 
vidíte jako svůj první cíl?
Teď jsem tady ani ne měsíc a v první řadě se roz-
koukávám, poznávám lidi, chci být vstřícný a po-
stupně řešit nakupené problémy. Věřím, že mám 
čím přispět, mám celkem dost zkušeností, léta 
jsem šéfoval velkému počtu lidí.
Jako jednu z prvních věcí na radnici, kterou 
jsem chtěl vidět, bylo předložení dlouhodobého 
plánu rozvoje Městské části Praha 17 z pohledu 
nemovitostí. Ten mi však má předchůdkyně ne-
zanechala. To mne velmi překvapilo a bude to 
tedy první věc, na které začneme pracovat. Ne-

můžeme přeci žít z měsíce na měsíc, z roku na 
rok… Tady musí být studie na dvacet třicet let.
Rozvíjíme nyní diskuzi o Ovusu a jeho možném 
využití. Zajímavých témat je tady hodně. Je tře-
ba řešit, jak věci fungovaly v minulosti, jak to 
vypadá v současnosti a určit si vizi, jak to bude 
v budoucnosti. To chápu jako jeden z mých dost 
důležitých úkolů.

Co jste vlastně dělal dříve?
Vystudoval jsem teorii kultury a umění v Brati-
slavě. Dvacet dva let jsem působil v armádě. Od 
ledna 1990 do srpna 1994 jsem dělal šéfa Ar-
mádního uměleckého souboru Víta Nejedlého. 
Jsem také spoluzakladatelem Pražské komorní 
filharmonie.
V roce 1994 jsem se stal členem parlamentní 
delegace v Bruselu, kde jsem zastupoval Sociální 
demokracii při prvních jednáních o vstupu 
do NATO. Jako nestraník jsem léta pracoval 
pro Sociální demokracii v kulturním, branně-
bezpečnostním a v zahraničním týmu.
V roce 1997 jsem byl členem Nadace fotbalových 
internacionálů a zorganizoval v Praze utkání 
Československo – Brazílie.
V letech 2007 a 2008 jsem pořádal pod hlavič-
kou Ligy proti rakovině Praha Eurokoncerty 
proti rakovině. Poté jsem stál u vzniku nezisko-
vých organizací ONKOCET EUROPE o.p.s. a VÁLKA 
A PAMĚŤ o.p.s. Jsem propagátorem elektroim-
pedanční mamografie, kterou se snažím prosa-
dit do diagnostické praxe. Spolupracuji také na 
projektu „Normální je nekouřit“.

A vaše politická kariéra?
Přestože jsem dlouhá léta spolupracoval se 
Sociální demokracií, nikdy jsem do této strany 
nevstoupil. Jako voják jsem byl členem KSČ do 
prosince 1989. S Milošem Zemanem jsem zalo-
žil Stranu práv občanů Zemanovci, za které jsem 
pak následně kandidoval. V komunálních vol-
bách jsem byl nejúspěšnějším Zemanovcem a po 
Miloši Zemanovi jsem byl navržen na předsedu 
strany. Díky zákulisním bojům jsem zvolen nebyl 
a nakonec se rozhodl odejít.
Přesto plním programy Zemanovců, protože 
jsem za ně byl zvolen, a budu se o to snažit až do 
konce volebního období.
Momentálně jsem ve fázi, kdy zvažuji zda budu, 
a případně za koho, kandidovat do příštích vo-
leb. Je to zatím velká otázka…

Děkuji za rozhovor.
Radka Šplíchalová

Otázky pro místostarostu Tomáše Fingera
Zásadní změna v obsazení řepské radnice nastala během července, v době, kdy si většina z nás užívala zaslouženou dovolenou. 
Místostarostka Ing. Marie Vaicová odstoupila a na její post místostarosty Prahy 17, pro oblast správy majetku a bytové 
problematiky, byl zvolen Tomáš Finger.

Foto: -raš-

Tomáš Finger (59 let)
•  Vystudoval teorii kultury a umění 

v Bratislavě
•  35 let šťastně ženatý
•  Čtyři dcery a dva vnuci
•  V Řepích žije od roku 1992
•  Zájmy plavání, kolo, umění…
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Poměrně velkou skupinou mezi žadateli o grant 
na podporu sportu byli zástupci bojových spor-
tů. Tři organizace sdružující téměř 240 dětí 
nabízí široký výběr sportovních aktivit. Grant 
byl mezi ně rozdělen v závislosti na počtu dě-
tí a sportovních úspěších, kterých dosahují. 
Nejvyšší částku 150 tisíc korun obdržel Tiger 
Gym o.s., grant 69 tisíc korun byl poskytnut SK 
TRIAL o.s. a 45 tisíc korun získal Fighters klub 
o.s. Granty mají pomoci s obnovou a doplně-
ním ochranných pomůcek a sportovního vyba-
vení zmíněných oddílů, a tak udržet oddílové 
příspěvky na přijatelné výši pro většinu rodin 
v Řepích. 
Z vlastní zkušenosti mohu po-
tvrdit, že lze začít provozovat 
bojové sporty i ve zralém věku, 
udržovat si tak fyzickou a dušev-
ní kondici a díky pravidelnému 
cvičení lépe zvládat každodenní 
pracovní stres. 
Přijměte proto prosím následu-
jící krátké představení jednot-
livých sportovních oddílů jako 
přátelské pozvání do jejich řad.

Mgr. Bořek Černovský,
místostarosta

Tiger Gym

Věkový rozptyl pravidelných ná-
vštěvníků Tiger Gym je více než 
rozmanitý. Na hodiny bojového umění se zapi-
sují děti od čtyř let, až po návštěvníky, kterým 
je šedesát.
Do kurzů sebeobrany můžete své děti zapsat 
3. září a to do skupiny Malých Tigříků od 4 do 
6 let nebo juniorů od 7 do 14 let. Bojové umění 
pro děti, to není pouze řada kopů, úderů a pádů 
na zem. Bojové sporty jsou něčím mnohem hlub-
ším, co pozitivním způsobem obohatí nejenom 
lidskou stránku člověka, ale také jeho mysl, tedy 
psychiku.
Všechny tréninky se nesou v duchu odborné 
a především bezpečné výuky, která se zaměřu-
je na pozvolné zlepšování kondice a fyzické síly 
vůbec. Mezi nejoblíbenější umění patří bezpo-
chyby Jiu Jitsu pro děti, v němž se na rozdíl od 
jiných silových sportů zaměřují školitelé hlavně 
na techniku boje a rozvoj přirozených schop-
ností člověka. I díky tomu je tento sport zcela 
bezpečný pro děti od 4 let. V malých bojovnících 
bude rozvíjena radost z pohybu a také duševní 
rovnováha, která dokáže zbavit přebytečného 
stresu a u dětí zlepšuje jejich zdravotní stránku 
a koordinaci.
Pokud si stále nejste jisti, neváhejte využít pří-
ležitosti a absolvujte prohlídku tělocvičny, jež je 

pro bojová umění dokonale zařízena. Rezervo-
vat si první bezplatnou hodinu Jiu Jitsu můžete 
na www.tigergym.cz, první trénink vám mnohé 
napoví a díky němu zpozorujete i reakce svého 
malého dítka.
Bojové sporty jsou také pro dospělé!
Aktuálně probíhající dětské nábory však nesto-
jí v cestě ani dospělým, kteří mohou využívat 
mnohých tréninků Tiger Gym – tělocvična Řepy. 
Tým zmíněných profesionálů se totiž zaměřuje 
také na Kickbox, Thaibox – K1, Jiu Jitsu pro do-
spělé nebo BJJ Fight. 

Emil Horný, předseda Tiger Gym o.s.

SK Trial – shotokan karate

Náš oddíl karate působí v Řepích již několik let. 
Za dobu své existence jsme vychovali několik 
velmi dobrých karatistů, kteří standardně do-
sahují výborných umístění na všech závodech 
a mohou se ve své kategorii pyšnit tituly jako 
 Mistr Prahy, Mistr Středočeského kraje, Vicemis-
tr národního poháru, Mistr otevřeného mistrov-
ství České republiky apod.
V našem oddíle však necvičíme jen karate, ale 
velký důraz klademe na celkovou fyzickou i psy-
chickou připravenost. Cíleně rozvíjíme celé tělo 
– pružnost, dynamiku pohybu, zkrátka komplex-
ní zlepšení fyzické kondice. V karate se stejno-
měrně rozvíjí všechny partie těla.
Cvičení karate obsahuje i různé prvky sebeobra-
ny, což může být velmi praktickým a nezanedba-
telným přínosem i v „civilním“ životě.
Tréninky probíhají dvakrát týdně, vždy v pon-
dělí a ve středu v ZŠ genpor. Františka Peřiny, 
Socháňova ul. Díky podpoře Městské části 
Praha 17 máme dnes již zajištěny všechny 
možné cvičební pomůcky, které jsou důležité 
pro kvalitní trénink a máme i dostatek 
zkušených trenérů. Začít trénovat může každý 

bez rozdílu věku, mladší děti od doby, kdy 
dokážou koordinovat všechny pohyby (což bývá 
mezi 6 – 7 rokem).
Pokud máte chuť se něco nového naučit, 
zlepšit svou fyzickou kondici, vyzkoušet si 
nezávazně trénink nebo se jen zprvu přijít 
podívat, rádi vás v novém školním roce 2013 
přivítáme. Veškeré informace naleznete na 
našich stránkách www.karate-sktrial.cz nebo 
můžete volat na tel. 777 633 442.

Jiří Dvořák, hlavní trenér

Taekwondo WTF – Fighters klub

Již patnáctým rokem vyučujeme 
děti bojovému sportu taekwondo 
WTF. V našem klubu se soustředí-
me především na praktické využi-
tí prvků tohoto bojového sportu, 
žáci se tak naučí bránit případné-
mu fyzickému napadení. V soula-
du s filosofií tohoto korejského 
olympijského sportu klademe 
velký důraz také na posílení kon-
centrace, kamarádského chování 
a sportovní etikety.
Tréninky jsou vždy dvakrát týd-
ně během celého školního roku 
a jsou vhodné pro všechny, od 
malých, pětiletých dětí, po do-
spělé. Na začátku letních prázd-
nin pořádáme soustředění (tá-

bor) v Jizerských horách. Náplň soustředění je 
různorodá, od zdokonalování technik bojového 
sportu až po různé venkovní týmové hry a sou-
těže.
Velkou výhodou taekwondo WTF je komplexní 
zapojení celého těla, rozvíjení rychlosti, síly 
a flexibility. Vzhledem k finanční podpoře Měst-
ské části Praha 17 do budoucna klub nepočítá 
s navyšováním kurzovného. Také poskytujeme 
ojedinělou možnost oproti jiným klubům: každý, 
kdo má uhrazené standardní kurzovné, může 
navštěvovat neomezeně jakékoliv hodiny na na-
šich devíti školách, kde cvičíme, a to bez jaké-
hokoliv příplatku! V neposlední řadě máme opět 
možnost, díky městské části, zakoupit nové tré-
ninkové pomůcky, potřebné pro nácvik technik.
Máte-li zájem vyzkoušet hodinu zdarma, rádi 
vás od září 2013 přivítáme na jakémkoliv tré-
ninku. Více informací naleznete na našich inter-
netových stránkách www.taekwondo-praha.cz, 
nebo můžete přímo volat trenéra, Martina Bře-
ně, drži tele 5. Danu (pátého černého pásu) na 
tel. 603 805 004.
Těšíme se na vás!

Martin Břeň, předseda klubu
Taekwondo WTF – Fighters klub

Bojovým sportům se v Řepích daří

Foto: archiv SK Trial – shotokan karate
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Kam s bioodpadem
Stanoviště BIOVOK:

•  parkoviště ul. Hofbauerova x Žufanova – 8. 9. (neděle) 13 –16 hod;
•  křižovatka ul. K Trninám x Laudova – 22. 9. (neděle) 13 –16 hod;
•  parkoviště v ul. Na Moklině (u rest. U Hasiče) – 

6. 10. (neděle) 13 –16 hod.

Přistavované kontejnery budou s obsluhou.
V případě naplnění VOK před koncem doby přistavení budou kontejnery 
měněny za prázdné.
Do bioodpadu a tím i do biovoku patří: listí, tráva, plevel, zbytky rost-
lin, dřevní štěpka z větví, piliny, hobliny, zbytky ovoce a zeleniny, čajo-
vé sáčky, kávová sedlina, skořápky od vajec apod.
Do bioodpadu a tím i do biovoku nepatří: zbytky jídla (tzv. gastrood-
pad), jedlé oleje, kosti, maso, uhynulá zvířata, znečištěné piliny a hob-
liny, biologicky nerozložitelné odpady apod.
Biovoky jsou financovány z prostředků Magistrátu hlavního města Prahy.

-red-

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, barvy, lepidla a pryskyřice
 léky a teploměry
 kyseliny a hydroxidy
 detergenty (odmašťovací přípravky), fotochemikálie
 pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu)
 zářivky a výbojky

Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu v Praze 17:

12. 9. (čtvrtek)
•  ul. Žalanského (parkoviště u Penny Marketu): 15.00 – 15.20
•  křižovatka ul. Severýnova – Kolínova: 15.30 – 15.50
•  křižovatka ul. Žalanského – Ke Kaménce: 16.00 – 16.20
•  ul. Čistovická (parkoviště proti autosalonu OPEL): 16.30 – 16.50
•  křižovatka ul. Opuková – Boršovská: 17.00 – 17.20
•  křižovatka ul. Třanovského – Čistovická: 17.30 – 17.50
•  křižovatka ul. Ke Kulturnímu domu – Opuková: 18.00 – 18.20
•  křižovatka ul. K Motolu – Čistovická: 18.30 – 18.50

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

Harmonogram pro podzim
23. srpna až 20. září: Ulice Zrzavého, Skuteckého, Laudova, Součkova, 
Mrkvičkova, Nevanova, Šímova, Galandova, Na Chobotě, Drahoňovského, 
Vondroušova, Reinerova, Žufanova, Bazovského.

Harmonogram deratizačních prací může být dále upravován, např. podle 
klimatických podmínek. -red-

Nový kontejner 
na elektroodpad
V ulici Nevanova u stanoviště tříděného odpadu před domem č. p. 1036 
byl v srpnu přidán stacionární kontejner kolektivního systému  
ASEKOL s.r.o., který je určen pro sběr vysloužilých elektrospotřebičů.
Další kontejnery kolektivního systému ASEKOL s.r.o. naleznete v ulici 
Galandova u tříděného odpadu před domem č. p. 1246 a na křižovat-
ce ulic Laudova x K Trninám u stanoviště tříděného odpadu.
Do stacionárních kontejnerů patří drobná elektrozařízení z domác-
nosti, jako jsou např. kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, 
telefony a další. Obsahují také samostatný box na baterie a aku-
mulátory.
Do kontejnerů nepatří televizory, počítačové monitory, zářivky, 
úsporné žárovky.

Ing. Vladimíra Šrámková,
Odbor životního prostředí a dopravy

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

VOK nebudou na daném stanovišti zůstávat přes noc. Po celou dobu 
přistavení bude přítomna obsluha, která bude koordinovat ukládání 
odpadů.
VOK jsou financovány z prostředků Magistrátu hlavního města Prahy.

•  U objektu Bílý Beránek – ulice Šímova:  
18. 9., 19. 9., 20. 9., 21. 9., 22. 9.

•  Parkoviště v ulici Na Moklině u restaurace U Hasiče:  
4. 9., 5. 9., 6. 9.

VOK není určen pro odkládání objemného odpadu podnikatelskými 
subjekty!
Upozorňujeme, že do kontejnerů lze odložit: nábytek, sportovní 
náčiní (lyže, jízdní kola apod.), koberce, podlahové PVC, umyvadla 
a záchodové mísy.
Do kontejnerů nelze odložit: nebezpečný odpad, živnostenský od-
pad, bioodpad, stavební odpad, pneumatiky, elektrospotřebiče, te-
levizory, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky, sporáky.

Sběrné dvory
Objemný odpad lze zdarma odložit také v těchto nejbližších sběrných 
dvorech:
•  Praha 6 – Dejvice, ul. Proboštská 1, tel.: 284 098 906;
•  Praha 5 – Jinonice, Puchmajerova (u křižovatky s Radlickou), 

tel.: 251 612 343.

Provoz od pondělí do pátku: 8.30 – 18 hod., sobota: 8.30 – 15 hodin.

Ing. Vladimíra Šrámková,
odbor životního prostředí a ochrany
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V návaznosti na mezinárodní uklízecí akci Clean Up the World!, která se 
pořádá každý rok v dubnu na Den Země, se pražská lokální skupina dobro-
volníků Greenpeace rozhodla uspořádat stejnou akci podruhé. Tentokrát 
to bylo při příležitosti blížícího se letního slunovratu v neděli 23. 6. 2013.
Volba padla na několik černých skládek a úložišť odpadků na pomezí praž-
ských městských částí Řepy a Zličín. Akce se mohli zúčastnit i místní, nako-
nec se k nám připojili skvělí manželé Barbora a Štěpán Klasovi ze Zličína, 
kterým tímto ještě jednou děkujeme za pomoc a odvahu.

Celá akce nám v devíti lidech s jednou dodávkou zabrala asi 4 hodiny ne-
dělního odpoledne. Veškerý recyklovatelný odpad jsme vyhodili do správ-
ných kontejnerů a nerecyklovatelný zbytek jsme odložili do velkoobje-
mového kontejneru, který nám velkoryse nechala přistavět městská část 
Zličín, které tímto také děkujeme.
Samotné nás překvapilo, co všechno jsou lidé schopní do přírody vy-
hodit – vedle již „tradičních“ plastových lahví a papírů to byl stavební 
beton, suť i s obklady, staré pneumatiky a dokonce i rozebraná pračka 
a bojler.

Ovšem i ti, kteří odpad vyhazují do popelnic a ne do přírody, by nad se-
bou měli zapřemýšlet. I když dnes mnoho lidí třídí plasty a papír, zhru-
ba polovinu běžného obsahu popelnice stále tvoří bioodpad. A jsou to 
především bioodpady, které vadí na skládkách, protože jejich rozkladem 
vzniká skleníkový plyn metan. Proto mají členské země EU nařízeno ob-
jem bioodpadů ukládaných na skládky postupně snižovat. Ovšem mís-
to toho, abychom bioodpad začali třídit a kompostovat, či ho využívat 
v bioplynových stanicích, v Čechách se zvažuje stavba nových spaloven. 
Bioodpady tvoří z padesáti až osmdesáti procent voda. Je logické platit 
za spalování něčeho, co má nadpoloviční množství vody?
S ještě závažnějšími problémy se však potýkají země třetího světa. Africké 
státy jsou zahlceny tunami toxického odpadu z vyspělejších států a doplá-
cejí tak na nezodpovědnost výrobců elektrotechniky, kteří se mají o recy-
klaci svých produktů postarat. Ti nejchudší lidé, většinou děti, musí roze-
bírat a likvidovat televize, mobily, herní konzole a další elektroniku, která 
je dovážena v obrovském množství. Bez ochranných pomůcek jsou plně 
vystaveni vysoce toxickým látkám, které obsahují rtuť poškozující mozek, 
olovo poškozující reprodukční systém a kadmium, které má škodlivý vliv 
na ledviny.
Je nezbytné, aby výrobci elektrospotřebičů přijali odpovědnost za bezpeč-
nou recyklaci svých výrobků a znemožnili jejich ilegální vývoz do míst, kde 
jejich likvidace ohrožuje lidské zdraví a životní prostředí. Navzdory mno-
žícím se důkazům o ničivých dopadech toxického odpadu není odstranění 
nebezpečných látek z výrobků a odpovědnost za jejich recyklaci pro řadu 
výrobců prioritou.
Každá velká změna začíná od malých krůčků, které může udělat každý 
z nás. A nezáleží na tom, jestli to bude krok směrem k úklidu našeho okolí, 
třídění odpadů či snaze pomoci ve větším měřítku. 
Věřím, že až se příště rozhodneme opět uklidit kus naší krásné země, bude 
nás zase víc.

Za dobrovolníky Greenpeace CZ
Sandra Kocmanová

Recykluji, recykluješ, recyklujeme? 
Ano, ale ne všichni a ne dost.

Sběr nápojových plechovek
Již tři měsíce trvá pilotní projekt na sběr a svoz nápojových plechovek 
na území MČ Praha 1, Praha 17 a Praha Klánovice. Díky vám se do při-
stavených sběrných nádob podařilo vysbírat cca 431 kg nápojových 
plechovek. Pilotní projekt pokračuje až do 31. 10. 2013. Už teď je jas-
né, že za relativně krátkou dobu se v nádobách na nápojové plechovky 
podařilo vysbírat velice slušné množství této komodity. Při uvažované 
hmotnosti 15 g na 1 ks nápojové plechovky je možné konstatovat, že 
se do sběrných nádob vyseparovalo řádově 20 000 ks nápojových ple-
chovek. Průběžné výsledky pilotního projektu, které lze sledovat na  
http://envis.praha-mesto.cz/odpady, naznačují, že možnost sbírání no-
vé komodity Pražané přijali velice pozitivně. Pevně věříme, že tento trend 
se potvrdí i v příštích měsících. Průběžné výsledky pilotního projektu uká-
zaly, že Pražanům není životní prostředí lhostejné.

Děkujeme všem, kteří se aktivně zapojili do pilotního projektu!

Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství,
Magistrát hlavního města Prahy

Zrušení služby mobilních 
sběrných dvorů 2013
Dovolujeme si vás informovat, že s účinností od července 2013 
nebude možné realizovat službu mobilních sběrných dvorů (dále 
jen MSD), organizovanou hl. m. Prahou. K přerušení této služby 
došlo bohužel z důvodu nevyrovnaného rozpočtu na zajištění kom-
plexního systému nakládání s odpady.

Přistavení MSD dne 20. 10. 2013, v lokalitě parkoviště 
u bývalého Penny marketu (křižovatka ul. Hofbauerova x 
Žufanova), se tímto ruší.

Za vzniklou situaci se velice omlouváme.
K obnovení služby dojde pravděpodobně opět od roku 2014.

ÚMČ Praha 17,
Odbor životního prostředí a dopravy

Foto: -raš-
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V rámci open air festivalu Bike Beet Fest proběhl v areálu Bikrosclubu Řepy 
21. června závod horských kol.
Mladí cyklisté s nadšením projeli trať v několikakolovém závodu, rozděle-
ném podle věku závodníků. Věcné ceny a medaile pak přijali z rukou ředi-
tele závodu Lukáše Tammeho a starostky MČ Praha 17 Bc. Jitky Synkové.
Starostka Bc. Jitka Synková poté vylosovala i jednoho šťastlivce, který vy-
hrál hlavní cenu a během léta si mohl užít krásný cyklistický zájezd.
Závěr závodního odpoledne patřil zakončení 11. ročníku Cyklo-běhu za 
Českou republiku bez drog. Jedná se o největší pravidelnou protidrogo-
vou kampaň spojenou se sportem, jejímž pořadatelem je občanské sdruže-
ní „Řekni NE drogám – Řekni ANO životu“.

Slavnostní zahájení 11. ročníku Cyklo-běhu proběhlo v pondělí 10. června 
2013 v Orlové za účasti stovek dětí, známých osobností a hostů. Trasa ved-
la přes 45 měst České republiky, kde členové týmu navštívili představitele 
jednotlivých měst a hovořili s nimi o drogové problematice a upozorňovali 
na drogovou negramotnost u mládeže a dětí. Součástí byla i informační 
protidrogová kampaň. Celá cesta měřila 1 300 kilometrů, na účastníky če-
kala průměrná denní vzdálenost 130 kilometrů! Tým 8 – 10 cyklistů-běžců 
urazil tuto vzdálenost za 12 dní. Poslední zastávkou celé akce byly právě 
Řepy. Zde tým cyklo-běžců pozdravil všechny přítomné a promluvil o dro-
gové problematice. Starostka Bc. Jitka Synková pak svým podpisem připo-
jila Řepy k městům, které chtějí drogám říkat jasné NE.

-raš-

Když pojedete z Prahy na západ a budete znát cestu, narazíte na jedno 
krásné místo. Uprostřed lesů pod kopcem Vladařem je ukryta nádherná 
louka lemovaná potokem, který v horku příjemně chladí. Tady trávili už 
druhé léto svůj tábornický čas skauti z Bílé Hory.
Na čtrnáct dní opustili svoje maminky a tatínky, vyhřáté postele a luxus 
teplé tekoucí vody a rozhodli se strávit čas společně a bez všech výdobytků 
civilizace. Spali ve stanech, vařili si na kamnech, myli a koupali se v poto-
ce. Po nocích hlídali tábor, a tak na každém, i přes nepohodlí zimy a stra-
chu, ležela zodpovědnost za klidný spánek ostatních. 
Světlušky, tedy mladší holky, se na celých čtrnáct dní přesunuly na jedno 
opuštěné indiánské území. Tam se snažily získat všechny důležité indián-
ské schopnosti, takže se naučily rozdělat oheň a uvařit si na něm polévku, 
stopovat zvířata, střílet z luku nebo poznávat naše běžné stromy a květi-
ny. Kluci se naopak na celých 14 dní přesunuli do „Japonska“, kde na přání 
„císaře“ osidlovali nové území. 
Tento tábor byl ale výjimečný hned ze dvou důvodů. Jedním z nich byla vzru-
šující akce jedné noci, kdy přijeli hasiči a řekli, že se žene vichřice a musí 
evakuovat tábor. Bylo tedy na nás, vedoucích, abychom vzbudili děti a hasiči 
nás odvezli do žlutické tělocvičny, kde pro nás bylo připravené nouzové uby-
tování přes noc. Tam jsme se také dozvěděli, že šlo jen o cvičení záchranného 
systému a vlastně i nás. Myslím, že všichni obstáli na jedničku. Ráno nám ha-
siči přivezli snídani a pak nás zase odvezli zpět do tábora.
Druhou výjimečnou věcí bylo počasí, protože i přes tuto „vichřici“ jsme 
měli celý tábor tak krásně, jak nikdo z nás nepamatuje. Dokonce myslím, 
že ke konci by nějaký malý deštík uvítali skoro všichni.

A co si děti odvážely z tábora kromě spousty nových zážitků a kamarádů? 
Třeba vědomí, že se o sebe umí postarat i bez dozoru rodičů, že se zvládnou 
podílet na chodu tábora a že s ostatními dokážou vybudovat velké věci.
Celý tábor by se ale nemohl uskutečnit, kdyby nebylo hodných lidí, kteří 
nám pomohli, ať už materiálně nebo jen svojí přítomností. Proto děkujeme 
majitelům pozemků, na kterých jsme tábořili, p. Chárovi a p. Pekárkovi, 
žlutickým lesům, díky kterým jsme měli z čeho stavět a na čem vařit 
a v neposlední řadě všem vedoucím, kteří se ve svém volném čase starali 
o děti i o chod celého tábora.

Klára Farkačová, vedoucí tábora
www.bilahora.cz

Otevřený závod horských kol – MTB

Co dělají skauti v létě?

Foto: -raš-

Setkání starostky a týmu cyklo-běžců při protidrogové kampani.

Foto: -raš-

L. Tamme a J. Synková s vítězi jednotlivých kol cyklozávodu.

Foto: Klára Farkačová

Indiánky vaří polévku na ohni.



CHAMBER WORCESTER
Sacred Mushroom

VSTUP
ZDARMA

  Projekt je finančně

  podpořen z rozpočtu

  Městské části

  Praha 17

21. září 2013 v 19:30 h 

Venkovní 
plocha před 
radnicí, ulice 
Žalanského, 
Praha 17 - Řepy 

18:00

17:00

KC Průhon uvádí
www.pruhon.cz
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Na stadion naše šestičlenná ekipa nejodvážněj-
ších řepských seniorů dorazila ve výborné a bo-
jové náladě. Brzy nás volali na petangue, soutěž 
tříčlenných smíšených družstev. Zkušenosti jsme 
s petanguem neměli nikdo absolutně žádné. Říka-
li jsme si, že je to ale podobný sport jako bowling, 
který často hrajeme v místní Mantě. Jen koule 
nemají 8 kg a více. Petanguové koule jsou velmi 
malé, jen 68 dkg těžké. Trpělivý hlavní rozhodčí 
pan Fuksa nám vše laicky vysvětlil. Po několika 
našich, dosti nepřesných zkušebních hodech, nás 
předal rovnou prvnímu soupeři. Zkušená soupeř-
ka nás poučovala, co děláme špatně a jak to dělat 
správně. Hned jsem věděl, že je zle, že to ta „ba-
ba“ tutově někde léta hraje a je hráčsky perfektně 

vyházená. Naštěstí ta ostřílená paní neměla svůj 
den. Jejím dvěma druhům i našemu družstvu v se-
stavě Szitanyiová, Novotná a Procházka se dařilo 
téměř stejně. Byla to velká loterie s tím rozdílem, 
že se jedné hráčce z našeho družstva vždy povedl 
minimálně jeden vítězný super hod. Ze začátku 
zápasu se děvčata v mém družstvu nádherně do-
plňovala. Hlavně díky jejich dobrým hodům jsme 
si vybojovali první velké, velmi nečekané vítěz-
ství! Po očku jsem sledoval na vedlejší dráze dva 
seniory „profíky“, kterým to neskutečně a přesně 
šlo. Po jednom vypjatém tři čtvrtě hodinovém 
zápase, ve kterém bylo deset malých mini utkání 
o každý důležitý bodík, jsme byli unaveni fyzicky 
i psychicky. Když jsme po půlhodině dohráli druhý 

vítězný zápas, posilnili jsme se první svačinkou. 
V půli jídla za námi přišel hlavní rozhodčí, že po 
dvou výhrách budeme hrát nejdůležitější zápas 
o umístění „na bedně“!
A hádejte, kdo byli naši poslední soupeři v ces-
tě za medailemi? Ti dva nejlepší borci, na kte-
ré jsem koukal… Byli v družstvu ještě s jednou 
paní, kterou ani k velmi rychlému vítězství nad 
námi nepotřebovali.
Další soutěží, na kterou jsem si jako vozíčkář 
troufl, byl seniorský biatlon. Musel jsem hned po 
petangue trefit naopak velmi lehkými tenisový-
mi míčky 2x tři terče – tedy tři barevně rozlišené 
plastové popelnice na tříděný odpad.
Poslední disciplínou her byla smíšená štafeta 
na 4x100 m. Bylo přihlášeno celkem pět štafet. 
Řekl jsem našim seniorům, že nemá cenu se na 
sluníčku honit, když jsou přihlášeni Sokolové 
a další „hubený chrti“. Se zlou jsem se potázal. 
Všichni chtěli soutěžit. Antonie Vohradská mi 
řekla: „Za některý den nalítám i několik kilomet-
rů po městě a sto metrů je pro mě sranda.“
Neskutečně zajímavá byla závěrečná beseda. Mo-
deroval ji sportovní komentátor Jakub Bažant. 
Pozvání přijali bývalí úspěšní českoslovenští 
olympionici a medailisté – veslaři bratři Svoja-
novští, Václav Chalupa, jeho trenér Zdeněk Pecka 
a gymnasta z OH v Melbourne Jindřich Mikulec.
Zlatým hřebem dne bylo vyhlášení vítězů. Na to, 
že jsme se jeli zúčastnit, jsme dopadli skvěle. 
Smíšené družstvo v sestavě Marie Novotná, Mária 
Szitányiová a Josef Procházka získalo třetí mís-
to v petangue z 15 družstev. Antonie Vohradská 
byla vyhlášena nejstarší účastnicí her. Vozíčkář 
Josef Procházka dostal nádhernou cenu, pohár 
České unie sportu, jako nejsympatičtější soutěží-
cí. Veliké poděkování patří především manželům 
Hufovým a všem organizátorům, kteří seniorům 
připravili nádherný soutěživý den.

Josef Procházka

Suprové Pražské seniorské hry
Sportovní hry seniorů se odehrály v Praze 8. června. Jednalo se o ojedinělou akci, která chce zapojit starší lidi do sportovního 
zápolení. V rámci sportovních her soutěžili jednotlivci i družstva v hodu na cíl, nordic walkingu či petangue.

Foto: -raš-

PC kurzy pro seniory
Vedení CSZS s radostí oznamuje všem zájemcům, že se díky finanční podpoře Rady Městské části 
Praha 17 a starostce Bc. Jitce Synkové podařilo zajistit 6. pokračování Kurzů práce na počítači pro 
seniory z Řep i na podzim roku 2013.
Kurz bude určen přednostně pro nové zájemce – úplné začátečníky, ale i pro absolventy základního 
kurzu. Výuka je zdarma a bude probíhat v Centru sociálně zdravotních služeb, vždy v úterý v odpo-
ledních hodinách.
Zájemci se mohou přihlásit telefonicky nebo osobně na recepci Centra sociálně zdravotních služeb 
od 9. 9. 2013 do 20. 9. 2013. Následovat bude informativní schůzka a od října do prosince bude pro-
bíhat samotné vzdělávání. Neváhejte, počet míst je omezen. Bližší informace vám podají pracovníci 
na telefonním čísle 235 313 182 nebo 235 314 141 v pracovní době 7,00 – 15,30 hod.

PhDr. Jindřich Kadlec, ředitel CSZS

Změna otevírací doby 
knihovny v CSZS!

Od září dochází ke změně otevírací doby 
v bezplatné půjčovně knih v Centru sociálně 

zdravotních služeb Praha 17 – Bendova 1121.
Knihy můžeme donést i do domácnosti 

našich klientů.

Půjčovní doba

Pondělí: 13 až 17 hodin
Pátek: 8 až 12 hodin



Cvičení a pohybové aktivity si v naší městské čás-
ti plně užívají také starší obyvatelé. V zahradě 
u Centra sociálně zdravotních služeb v Bendově 
ulici je denně otevřeno hřiště plně vybavené po-
silovacími stroji, které jsou určeny zejména pro 
seniory. Cvičení zde jistě zvládne každý přícho-
zí. Určit intenzitu cvičení si můžete sami podle 
vlastní kondice a momentálních sil.
Kromě toho zde každé úterý od devíti hodin 
ráno probíhá i cvičení pod vedením odborného 
cvičitele. Přijďte se tedy i vy protáhnout, uvolnit 
svaly i mysl…

Společné cvičení s usměvavou cvičitelkou si po-
chvalovala i paní Jarmila, která zde byla v čer-
venci poprvé: „Moc se mi tu líbí, cvičím už od 
malička, během roku v Sokole, a tak jsem byla 
zvědavá, jak to bude probíhat dnes. Jen na po-
silovacích strojích umístěných v zahradě moc 
necvičím. Raději chodím do areálu na Fialku, kde 
jsou takové ty klasické cvičební pomůcky, jako 
např. kladina“.
Stejně veselé jsou i další tři cvičící dámy – paní 
Jana, Iveta a Lída, které cvičení berou také jako 
společenskou událost a možnost poznat nové 
známé, popovídat si… „Po cvičení si připadáme 
jako rybičky“, smějí se všechny tři: „Všechny 
svaly se vám krásně uvolní a protáhnou. Pokud 
máte nějaké psychické problémy, tak tady na 
ně určitě zapomenete. Některé cviky na první 
pohled vypadají nezajímavě, ale jsou naprosto 
úžasné. Cvičení určitě má význam, má to cenu. 
Cviky jsou jednoduché, ale velmi účinné. Chodí-
me pravidelně, pokud jsme v Praze a pokud po-
časí dovolí“.
„Ráda bych, aby se více cvičilo na cvičících stro-
jích“ trochu oponuje paní Věra: „Přála bych si, 
aby nám paní cvičitelka předvedla, jak správně 

cvičit a já nemusela složitě luštit návod. I když 
chápu, že je těžké se zavděčit všem, každý má 
jinou představu. A určitě není snadné vymyslet 
cvičení tak, aby vyhovovalo všem přítomným – 
někdo je zdatnější, někdo méně. Mně by se líbilo 
spíš cvičení dynamičtější, já jsem čtyřicet let dě-
lala cvičitelku v Sokole. Cvičila jsem na kladině, 
na bradlech…“

Ať už máte kondici jakoukoliv, cvičili jste ce-
lý život nebo se chcete jen lehce protáhnout, 
případně, třeba jen z pouhé zvědavosti zkusit 
něco nového, určitě přijďte některé úterý cvi-
čení vyzkoušet. Vítán je každý příchozí. Věřím, 
že se vám tu bude líbit, najdete si zde to pravé 
cvičení právě pro vás a odcházet budete nejen 
s úsměvem na rtech, ale i s pocitem, že jste pro 
sebe udělali něco přínosného!

-raš-
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Foto: -raš-

Cvičím, cvičíš, cvičíme…

Foto: -raš-

Programy pro řepské seniory
Klub seniorů Průhon
Každou středu, vždy od 9 do 11 hodin, v Klubu 17, 
Socháňova 1221, Praha 17. Vstup volný.
Klub vede Ivana Jelínková.
Program v září: 4. 9. Úvod po prázdninách – beseda 
s PhDr. Jindřichem Kadlecem a Mgr. Monikou Čer-
mákovou, 11. 9. Volný program, 18. 9. K poslechu 
a tanci hraje Sparťanka, 25. 9. Volný program.

Klub aktivního stáří (KLAS)
Každé pondělí, vždy od 15 do 17 hodin, Kulturá-
ček na Bílé Hoře, Ke Kulturnímu domu 14, Praha 17. 
Vstup volný. Klub vede Miluše Pražáková.
Program v září: 2. 9. Navštívit nás přijde Mgr. Mo-
nika Čermáková a PhDr. Jindřich Kadlec, 9. 9. Sla-
víme jubilanty – k poslechu nám zahraje p. Kotas, 
16. 9. Home Care – co všechno k tomu patří, 23. 9. 
Beseda s místostarostou Tomášem Fingrem na té-
ma Armádní umělecký soubor v letech 1990 – 1994, 
30. 9. Aktuality pečovatelské služby (seznámení 
s ceníkem pečovatelské služby).

Klub Gemini (zdravotně znevýhodnění)

Každé pondělí, vždy od 15.30 do 17.30 hodin, 
nízkoprahové zařízení Klub 17, Socháňova 1221, 
Praha 17. Vstup volný. Klub vede Majka Hallerová.
Program na září 2013: Volný program v termínech – 2. 9., 9. 9., 16. 9., 23. 9., 30. 9.

Kluby provozuje Centrum sociálně zdravotních služeb. Bližší informace vám poskytnou pra-
covnice 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
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Domov sv. Karla Boromejského
1. 9. – 30. 9. CESTA K DOMOVU – ZE TMY DO SVĚTLA – prodloužení 

nevšední výstavy obrazů, tapisérií a maleb na hedvábí Dra-
homíry Brušové, k prohlédnutí každý den od 9 do 18 hod. 
Refektář, vstup volný.

8. 9.   Pocta Antonínu Dvořákovi – zahajovací koncert podzimní 
sezóny v podání sólistky Státní opery Praha Daniely Radosa. 
Refektář, v 15.30 hodin. Vstupné dobrovolné.

15. 9.   Zahradní koncert – Michal Prokop, Luboš Andršt a Jan Hru-
bý – výtěžek ze vstupného bude použit na nákup zdravotních 
a rehabilitačních pomůcek pro pacienty Domova. Zahrada 
Domova, od 16 hodin. Předprodej vstupenek ve vrátnici Do-
mova, zábava pro děti zajištěna. 

22. 9.   Slavné maličkosti – úvodní  koncert z podzimní orchestrální 
řady Archioni Plus pod vedením Michala Macourka. Kostel sv. 
Rodiny, v 17 hodin. Vstupné dobrovolné.

26. 9.   Písně z první republiky – Honza Roušar a Gabriela Vermelho. 
Denní stacionář, od 10 hodin. Vstupné dobrovolné.

29. 9.   Koncert pro hoboj a harfu (David Prosek – hoboj, Lydie Här-
telová – harfa), na programu: J. B. Loeillet, F. X. Thuri, C. De-
bussy, P. Eben a další. Kostel sv. Rodiny, v 17 hodin. Vstupné 
dobrovolné.

Zájemci o zasílání kulturních programů a aktualit z Domova se mohou 
přihlásit na e-mailu: kultura@domovrepy.cz. 
Tel.: 277 003 564, mobil 774 401 337.

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

KAM ZA KULTUROU
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Domov sv. Karla Boromejského
K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 - Řepy, tel. 235 323 248, www.domovrepy.cz

Doprava: Tram 9, 10, zastávka Sídliště Řepy, Bus 264 z metra Zličín nebo Bílé Hory, zastávka Škola Řepy

Neděle 15. 9. 2013 v 16.00 h
Zahrada Domova sv. Karla Boromejského

vstupné: dospělí 150 Kč, studenti a senioři 100 Kč,
rodinné vstupné 250 Kč, do 15 let zdarma
předprodej vstupenek – vrátnice Domova

zábava pro děti zajištěna

ZAHRADNÍ
KONCERT

MICHAL PROKOP - LUBOŠ ANDRŠT - JAN HRUBÝ

Druhý ročník celonárodní dobročinné iniciativy Ivy Klusalové
pro Domov sv. Karla Boromejského

Komorní soubor Pestré trio
Ondřej Kvita – housle, Hana Vyšínská – housle, Jan Pellant – viola

Jan Matěj Rak s programem Střípky mistrů
Skladby v úpravě pro sólovou akustickou kytaru

neděle 6. 10. 2013 od 17.00 h, kostel sv. Rodiny
vstupné: 150 Kč dospělí, 100 Kč studenti a senioři
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Domov sv. Karla Boromejského
K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 - Řepy, tel. 235 323 248, www.domovrepy.cz

Doprava: Tram 9, 10, zastávka Sídliště Řepy, Bus 264 z metra Zličín nebo Bílé Hory, zastávka Škola Řepy

Veškerý výtěžek bude využit na obstarání zdravotnického materiálu,
zdravotních a rehabilitačních pomůcek pro pacienty Domova.

čestnou záštitu nad projektem převzali: předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR
Miroslava Němcová, místopředseda Senátu PČR MUDr. Přemysl Sobotka,

J. E. Kardinál Miloslav Vlk a Ing. Jan Fischer, CSc
generální partner: Městská část Praha 17

čestný garant: Hotel Polonia Mariánské Lázně
mediální partneři: portál Místní kultura, Katolický týdeník,

TV NOE, Řepská Sedmnáctka

Koncert pro soprán, trubku a varhany
soprán Jana Koucká-Bínová, trubka František Svejkovský,

varhany Vladimír Roubal

neděle 20. 10. 2013 od 17.00 h, kostel sv. Rodiny
vstupné: 150 Kč dospělí, 100 Kč studenti a senioři

Musica Tereziana 2013

—

—

Pozvání do Klubu 17
Nízkoprahové zařízení Klub 17 sídlí v Socháňově ulici naproti Kul-
turnímu centru Průhon. Vstup zdarma pro všechny děti a mládež od 
6 do 18 let. Otevřeno v úterý, ve středu a v pátek od 15 do 19 hodin. 
Tématem měsíce září je fotbal, fanouškovství.

Z programu vybíráme: 3. 9. – Sportovní odpoledne o polárko-
vý dort. 4. 9. – Keramika. 6. 9. – Co víš o fanouškovství – pokec. 
10. 9. – Malujeme na kameny. 11. 9. – Výroba z korálků. 13. 9. – Fot-
balový turnaj. 17. a 18. 9. – Volný program. 20. 9. – Pleteme náram-
ky „Přátelství“ 24. 9. – Savujeme trička. 25. 9. Glazování předešlé 
keramiky. 27. 9. – Výrobky z Fimo hmoty. -red-

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

Zvou vás občanská sdružení 
Werichovci – Praha a Společnost pro obnovu řepských tradic  

kontaktní osoba Eva Gutová 604 136 139

koná se 

28. 9. 2013  
od 14 hodin

na louce před MÚ Praha 17



Kulturní program září 2013
Kulturní centrum Průhon 
Kulturáček na Bílé Hoře

Pátek 13. 9. 2013 od 19:00

Večer s kytarou
Oblíbený večer s živou hudbou  
v hospůdce Kulturáčku k posezení  
a poslechu.

Pátek 27. 9. 2013 od 19:00

Večer s živou hudbou
Další oblíbený večer s živou hudbou 
v hospůdce Kulturáčku k posezení  
a poslechu.

Neděle 29. 9. 2013 od 15:00
Divadlo pro děti

Povídání o pejskovi 
a kočičce
Klasická loutková pohádka pro děti. 
Hraje Sváťovo dividlo v Kulturáčku  
na Bílé Hoře.
Vstupné Kč 45,-

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

Neděle 15. 9. 2013 od 15:00

Zahájení kulturní sezóny 
Kromě lákadel jako je grilování nebo skákací 
atrakce se můžete těšit na bohatý kulturní 
program v prostorách Kulturáčku:
15:00 Divadlo pro děti – Kouzelný les – divadlo Kamarádi
Víte, že je les kouzelný? Chcete vědět, co kouzelného se v něm 
děje? Tak se tam s námi pojďte podívat ! Těšte se, potkáme tam 
nové kamarády, které můžeme vidět jen za odměnu. 
Po představení čeká na děti pohádkový dáreček z lesa a děti se 
budou učit vidět svět srdíčkem. 
17:00 Divadlo pro dospělé – Roberto Athayde: Vyučování 
dony Margaridy
Divadlo jednoho herce  – Eva Přibylová
Monodrama pro věčné učitele a žáky, které vás s humorem  
a nadsázkou uvítá zpět do školních lavic.
19:00 Kapela TWINS 
Revivalová kapela bratrů Urbánkových
(bicí, kytara, baskytara, zpěv)
Hraje pro vás hity známých kapel jako např. Queen, Bryan 
Adams, Bon Jovi, Scorpions, Smokie, Beatles, Olympic, ETC, 
Robbie Williams, Deep Purple, Green Day, Led Zeppelin, Rolling 
Stones a další... k tanci i poslechu.
Vstupné dobrovolné

Sobota 21. 9. 2013 od 17:00

Koncert J.A.R. 
První koncert v Řepích, v rámci akce Babí léto, na 
venkovní ploše před radnicí v ulici Žalanského:
17:00 SACRED MUSHROOM
Rocková kapela řepských absolventů. Uslyšíte nářez v podobě 
cover verzí známých rockových skupin.
18:00 CHAMBER WORCESTER
Pražská taneční funk-popová kapela hrající v osmičlenné 
sestavě. Vítěz soutěží Rock Café Contest 2005 a Český tučňák 
2011. Song Rising Sun vám zvedne náladu!
19:30 J.A.R. 
Nejznámější česká funková kapela si připravila porci 
našlapaných a prověřených funkových pecek pro svůj 
historicky první koncert v Řepích. Vrtulník, Klempa a Dan Bárta 
s Romanem Holým v nejlepší formě s nekonvečními vtípky  
a brutálním nasazením!
Vstup zdarma

Sobota 21. 9. 2013 od 14:00

Babí léto
Tradiční zábavné odpoledne pro 
celou rodinu před řepskou radnicí  
Proběhne slosování ankety KC Průhon 
o ceny (prodlouženo - viz web) - dostavte se 
všichni, kteří jste vyplnili dotazník, ve hře 
jsou tři Wifi tablety a deset VIP karet!

  Projekt je finančně

  podpořen z rozpočtu

  Městské části

  Praha 17
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CO VÁS ZAJÍMÁ

KC Průhon 
informuje:
Po dobu rekonstrukce budovy Kulturního 
centra Průhon na Socháňově ulici jsme 
se přestěhovali na adresu Základní školy 
Laudova 1024/10, 163 00  Praha - Řepy, kde 
najdete kanceláře a probíhají zde kurzy.

Ke Kulturnímu domu 439/14, 163 00  Praha - 
Řepy, tel. 601 324 845, www.kulturacek.cz

najdete kancelá

Ke Kulturnímu d

DĚTSKÉ
POŘADY

Pohádky 
pořádáme 
v Kulturáčku
na Bílé Hoře

DALŠÍ
AKCE

Další akce 
připravujeme od 
října 2013 v nově
zrekonstruované
Sokolovně Řepy!

www.pruhon.cz

Anketa o Wifi tablety 
prodloužena!

FOTO
ATELIER

Nově nabízíme kurzy 
digitální fotografie 
pro začátečníky 
i pokročilé

Hledáme spolupracovníka:  

„Obsluha zvukové  

a osvětlovací techniky“ 

Nabízíme práci s novou zvukovou 

aparaturou, profesionální osvětlovací 

a pódiovou techniku.

Proaktivní přístup podmínkou.

Nabídky posílejte na info@pruhon.cz

Kurzy
 MUZIKÁLOVÝ KURZ – tanec, zpěv, herectví

Kurz pro 1. a 2. stupeň ZŠ, přípravný kurz na umělecké školy vedený 
profesionálními herci, zpěváky a tanečníky.

Pozor! Možnost absolvování kompletní přípravy na obor muzikál, 
nebo jen jednoho či dvou oborů. Více informací a přihlášky na: 

nadabartova@gmail.com nebo tel.: 723 004 777.

 MUZICÍROVÁNÍ s Myš a Maš – hudebně-pohybový kroužek pro 
předškoláky vedený členy skupiny Myš a Maš (www.mysamas.cz) 
Více informací na: radejova@mysamas.cz nebo tel.: 777 320 390.

 ANGLIČTINA PRO DĚTI – různé věkové kategorie 
a pokročilosti s profesionálními lektorkami (1 česká, 1 rodilá mluvčí) 
+ English days – jednodenní intenzivní workshopy s angličtinou pro 
děti každý měsíc. Poprvé již 14. září. Více informací a přihlášky na: 

nadabartova@gmail.com nebo tel.: 723 004 777.

 FOTOKROUŽEK pro děti – info a přihlášky na: 
ivana.lutovska@seznam.cz.

 KYTAROVÝ KURZ pro děti i dospělé – s profesionálním 
zpěvákem a kytaristou Petrem Urbánkem. Individuální výuka nebo 

malé skupinky, různé pokročilosti. Více informací na: 
pethe@post.cz, nebo tel.: 608 177 104.

Kulturáček na Bílé Hoře, ul. Ke Kulturnímu domu 14, 
Praha 17 – Řepy (vedle bikrosového areálu)

Milé maminky,

jste na mateřské „dovole-
né“ a zdá se vám, že čas 
trávený společně s vaším 
dítkem byste mohly trávit 
aktivněji? Nebo byste rá-
dy poznaly i jiné mamin-
ky? Naše mateřské cent-
rum vám to umožňuje!
Mateřské centrum Řepík 
nabízí pestrý program pro rodiny s dětmi od miminkovského až do 
předškolního věku. Každý den probíhají školičky pro (pra-)rodiče 
s dětmi, kde si děti pohrají, výtvarně tvoří, zacvičí si a zatancují, za-
zpívají s kytarou či klávesami…
„Školičkovou“ sezonu zahájíme Dnem otevřených dveří/zápisem 
11. 9., kdy je pro vás a vaše děti připraven po celý den bohatý pro-
gram v prostorách našeho MC a v přilehlé zahradě. Těšit se můžete na 
klauna Mirečka a Leontýnku, jízdu na ponících, výtvarnou dílnu, od-
polední divadélko atd. Pro maminky je připravena kosmetická porad-
na salónu Gernétic, který nabídne masáž rukou a poradenství v péči 
o pokožku, profesionální líčení. Večer pak završí tombola o hodnotné 
ceny pro maminky i děti. Jste všichni srdečně zváni!

Více na http://mc-repik.webnode.cz/
Silvie Faletti,

Předsedkyně MC

MC Řepík informuje…
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Co tě přivedlo k tancování?
J. Š. Tancuji od čtvrté třídy, tedy už pět let. K tan-
cování a do tanečního klubu Madat TŠ Plamínek 
Praha, k paní Dvořákové, mě přivedla kamarád-
ka ze třídy – Gábina, která tenkrát přišla o part-
nera, protože se odstěhoval.
S Gábinou jsme spolu tancovali 
čtyři roky, až do loňského červ-
na, kdy mě bohužel přerostla. 
U tancování na vyšší úrovni už to 
začíná být problém, protože pár 
na parketu nevypadá dobře. Měli 
jsme spolu hezký vztah, ale právě 
kvůli výškovému rozdílu jsme se 
nakonec dohodli, že si oba začne-
me hledat nové partnery. Podal 
jsem si inzerát a z několika nabí-
dek (jedna byla až ze Slovenska) 
jsme se nakonec dohodli s holkou 
z našeho klubu – Markétou, která 
v té době neměla také vhodného 
partnera. Když jsme s mými a její-
mi rodiči domlouvali, jestli to spo-
lu zkusíme, můj táta tehdy řekl, 
že by z nás mohl být pár, který by 
se mohl dostat až do finále mist-
rovství České republiky. Tehdy mu 
nikdo z nás nevěřil…
Po půlročním tréninku pod ve-
dením Martina Dvořáka a Zuza-
ny Šilhánové (nejúspěšnějším 
českým tanečním párem), jsme na 
Mistrovství republiky ve standardních tancích 
v kategorii junioři 2, tedy kategorii do 15 let, 
postoupili nejen do finále, ale nakonec získali 
třetí místo! 

To je velký úspěch! Přišly pak další?
J. Š. Úspěch to byl ohromný! Hlavně kvůli tomu, 
že nás v té době nikdo z porotců neznal. V tanci 
není hodnocení úplně objektivní, každý porotce 
má svá kritéria, na která klade důraz. Byl to pro 
mě úžasný den. 
Pak přišla další mistrovství. Mistrovství jsou tři 
– standard, latina a deset tanců. Na mistrovství 
v latině jsme skončili osmí, což bylo velké pře-
kvapení, protože já nikdy nebyl velký latinář. Ná-
sledovalo Mistrovství republiky v deseti tancích, 
kde se nám podařilo získat neuvěřitelné čtvrté 
místo.
Díky těmto úspěchům na mistrovstvích ČR jsme 
se dostali do Národního reprezentačního týmu 

a pak přišly pro mě nové zkušenosti na meziná-
rodních soutěžích. Nejdříve jsme na mezinárod-
ní soutěži Brno Open skončili sedmí, následně 
jsme vyrazili do zahraničí. Největším úspěchem 
je pro nás druhé místo ze soutěže v italské Ve-
roně. Zatím.

Postupně s těmito úspěchy rostly i naše cíle. Po 
úspěchu v Itálii jsme se dostali do čela Ranklistu 
Českého tanečního svazu. To je taková tabulka, 
do které se počítají body z mistrovství, taneční 
ligy a hlavně právě z těch mezinárodních soutě-
ží. První místo v této tabulce je podmínkou pro 
nominaci na Mistrovství světa. A právě účast na 
Mistrovství světa se stala naším cílem pro letoš-
ní rok. Tam může jet jen mistr republiky a první 
pár v Ranklistu. 
Abychom si udrželi toto první místo, museli jsme 
se před pár týdny zúčastnit během jednoho ví-
kendu dvou mezinárodních soutěží na různých 
místech Evropy. V sobotu ráno jsme vyrazili do 
Slovinska, přes noc se pak přesunuli do Berlína, 
kde byla v neděli další soutěž. Díky bodům, které 
jsme si přivezli z tohoto víkendu – 5. místo ve 
Slovinsku a 4. místo v Berlíně, vedeme s velkým 
náskokem, a tak nás v říjnu čeká účast na Mist-
rovství světa v Moskvě.

A co stříbrná medaile z Dětské olympiády?
J. Š. Olympiáda je něco úplně jiného než nor-
mální soutěže. Ta atmosféra se nedá s ničím 
srovnávat. V taneční soutěži na olympiádě je za 
každý kraj nominovaný pouze jeden pár. Tančí se 
stejně jako na mistrovství republiky 10 tanců, 

pět standardních a pět latinských. 
Z každého kraje je také jeden po-
rotce, aby byla soutěž co nejvíce 
objektivní. Nakonec se nám po 
napínavém souboji podařilo získat 
stříbrné olympijské medaile, což 
byl pro mě s Markétou skvělý dá-
rek k našemu společnému ročnímu 
výročí.

Co je v tomto sportu obzvlášť 
těžké?
J. Š. Možná se to na první pohled 
nezdá, ale je to nesmírně fyzicky 
náročné. Vždyť na Mistrovství re-
publiky v deseti tancích se tancuje 
přes 40 tanců! Mezitím se čtyři-
krát převlékáme. 
Musel jsem se naučit chovat 
k druhému pohlaví a zároveň od-
povědnosti k partnerce. Jeden bez 
druhého nic nedokážeme a musí-
me spolu táhnout za jeden provaz. 
Není možné třeba nejít na trénink, 
protože tam na mě čeká partner-
ka. To v jiných sportech není. Hor-

ší stránkou je to subjektivní hodnocení porotců. 
Ale na druhou stranu – i v životě to takhle fun-
guje – takže co se v mládí naučím…

Jak je tento sport náročný pro rodiče?
L. Š. Tanec je krásný sport a většina dětí, stejně 
jako náš Jakub, tancuje prvních pár let hlavně 
pro radost. Tak, jako v jiných sportech, pokud se 
dostanete až na tu nejvyšší úroveň, kterou je ná-
rodní reprezentace, vyžaduje příprava obrovské 
množství času i peněz.
S tréninky je to podobné jako třeba u tenisu – 
jsou placené individuálně s trenérem, Kubík 
s Markétkou trénují minimálně 4x týdně. Většinu 
víkendů jsme strávili na soutěžích a v případě 
účasti na mezinárodních soutěžích se náklady 
pohybují v mnoha tisíci korunách. Šaty pro part-
nerku stojí desítky tisíc korun. Aby tohle všech-
no mohlo fungovat, musí spolu dobře vycházet 
nejen tanečník se svojí partnerkou, ale i jejich 

Tanec je hlavně radost z pohybu
O taneční škole MADAT působící v Řepích jste měli již několikrát možnost číst v Řepské 17. V tomto čísle vám představíme jejího 
dalšího svěřence Jakuba Škodu, který se svou partnerkou Markétou Škorpilovou získal v červnu stříbrnou medaili v taneční 
soutěži na Hrách VI. letní olympiády dětí a mládeže České republiky, které se uskutečnily ve dnech 23. až 28. června 2013 
ve Zlínském kraji. Nejen o olympiádě, ale také o taneční dřině i mnoha úspěších jsem si povídala s ním a jeho otcem, 
Liborem Škodou.

Jakub Škoda s partnerkou M. Škorpilovou a trenérkou M. Dvořákovou.

Foto: archiv J. Škody
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trenéři a v neposlední řadě rodiče obou taneč-
níků. Pokud kterýkoliv z těchto pilířů nefunguje, 
dříve nebo později se to určitě projeví.
Pro nás to byl opravdu náročný rok, volné víken-
dy během roku bych spočítal na prstech ruky, 
ale snažím se dětem vytvořit co nejlepší zázemí 
a podporovat je. Na parket už ale musí sami.
Nechci, aby to vyznělo, že tanec je jen pro bo-

haté. Vůbec ne. Vrcholová úroveň je finančně 
náročnější, ale to platí pro většinu sportů. 
Tanec je v první řadě o radosti z pohybu a na 
to nepotřebujete peníze. Pokud chcete jezdit 
občas na soutěže, tak je možné vyrazit na po-
stupové soutěže, kde máte možnost se poměřit 
s ostatními páry. 

Jakube, co přivede kluka ve čtvrté třídě 
k tancování?
J. Š. Líbilo se mi to. Díval jsem se na nějaká vi-
dea, kde tancovaly dobré páry a chtěl jsem to 
umět také tak. Kromě toho tu byla vidina, že 
budu tancovat s holkou (směje se). Nikdy jsem 
nebyl na míčové sporty, ale rád zkouším nové 
věci. Šel jsem se podívat na tréninky k Marii 
Dvořákové, která mi řekla, že musím hlavně 

slyšet hudbu, tancovat už mě prý naučí. Hudbu 
vnímám dobře, ale pohybově to se mnou ze za-
čátku nebylo nic moc… Začátky vůbec byly těž-
ké. Než jsem dohnal všechny ostatní, kteří měli 
několik let náskok, musel jsem se hodně snažit. 
Líbí se mi také, že i s ostatními páry, přesto-
že jsme vlastně soupeři, máme skvělé vztahy 
a rádi se potkáváme. Na závěr olym piády byla 

společná párty, kterou jsme si všichni opravdu 
užili.

A jak stíháš školu? Vždyť to musí být velmi 
časově náročné?
J. Š. Člověk musí hodně poslouchat v hodině. 
L. Š. Musím říct, že čím větší zápřah má na tré-
nincích, tím paradoxně lepší výsledky má ve 
škole. Před mistrovstvím trénovali každý den, 
v tělocvičně trávili spoustu času i o víkendech. 
V tomto stresu se dokázal i ve škole udržet ve 
vysokých obrátkách. 

Máš čas ještě na něco jiného?
J. Š. Ale ano, v šesté třídě jsem hrál a zpíval 
v kapele, zpíval jsem i s Lucií Bílou, s Evou Pi-
larovou či Petrem Jandou. Účinkovali jsme i na 

vyhlašování Zlatého slavíka. Mám rád techniku, 
rád jezdím s modely autíček i letadel.

Co plánuješ po základní škole?
J. Š. Chtěl bych jít na technickou nebo elektro-
technickou školu, nějakou průmyslovku. Určitě 
bych rád tancoval dál a ještě se chci věnovat 
hudbě. Mám za sebou sedm let klavíru, teď bych 
chtěl zkusit kytaru.

Nelezete si občas s partnerkou na nervy?
J. Š. Někdy trošku. Ale je potřeba si to vždycky 
vyříkat, pak se situace uklidní a jede se dál. Po-
kud bychom se hádali, tak se jako pár rozpadne-
me a doplatíme na to oba. Jeden bez druhého 
bychom určitě nebyli tam, kde jsme. Nejhorší 
jsou stresové situace na soutěžích, ale zvládá-
me to dobře. Na soutěžích se vzájemně podpo-
rujeme, držíme se před začátkem tance za ruce, 
usmějeme se jeden na druhého. I když jeden 
z nás něco zkazí, na parketu to nesmí být vidět.

Co je pro tebe nejnáročnější?
J. Š. Udržet koncentraci na sestavy, když jsem 
pod velkým stresem.

Jak je těžké najít správného partnera?
L. Š. Kluk to má jednodušší než holky. Viděl jsem 
to v přípravce, když začal tančit můj mladší syn. 
Byl na tréninku on a dvanáct holčiček. Je bohu-
žel pravda, pokud se rozpadne pár, tak holka si 
hledá tanečního partnera hůř. Když jsme hledali 
my, tak se nám dokonce ozvala dívka z Brati-
slavy, s obrovskou podporou rodičů, kteří byli 
ochotni platit tréninky i dojíždění či ubytování 
na takovou vzdálenost. Tu dívenku nakonec dnes 
potkáváme na různých soutěžích, tančí nakonec 
s partnerem z Ruska.
V pubertě pak začínají další problémy. Pokud 
v tomto věku přeruší tréninky, najednou zjistí, 
že by mohli mít spoustu volného času a těžko 
se pak k tomu vracejí. Přicházejí i první lásky, 
spousta párů se rozpadá kvůli tomu, že kaž-
dý z nich chce tančit se svým „miláčkem“. To-
to komplikované období vydrží málokterý pár 
a spousta jich bohužel v této době končí. Musí tu 
být pak i tlak rodičů, aby nadané děti nenechali 
od tance utéct. Takovou roli bych měl hrát i já… 

Děkuji za rozhovor a přeji mnoho úspěchů
Radka Šplíchalová

Foto: archiv J. Škody

Jakub Škoda (14 let)
•  Trénuje v taneční škole MADAT 

TŠ Plamínek Praha v Řepích
•  Nejoblíbenější tanec: slowfox a rumba
•  Největší úspěchy:  

3. místo MČR ve STT tancích, 
2. místo MČR družstev – Mládež 
3. místo MČR družstev – Junioři 
2. místo Verona Open

Hrdá trenérka M. Dvořáková s oběma svěřenci.
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Září v DDM
4. 9. – VYPICH 2013
10. ročník PREZENTACE ČINNOSTI PRAŽSKÝCH DOMŮ DĚTÍ A MLÁDEŽE
Na Vypichu, od 14 do 18 hodin. Bližší informace o programu na webu www.ddmp6.cz,  
www.volnycaspraha.cz. Vstup zdarma. PROGRAM PRO CELOU RODINU

BESIP Team – automobilový a motocyklový trenažer, simulátor nárazu a další zajímavosti
HELPÍK – ukázky první pomoci, ukázky práce Policie a Hasičů
VODNICKÁ POHÁDKA – od 15 do 16 hodin
Divadélko Romaneto, jízda na koni, orientační běh, výtvarné dílny, točení na keramickém 

kruhu, letecké modely, kolejiště, žongléři, sebeobrana, odpalovací stojan na softball, lanová 
pyramida, lezecká stěna, skákací boty, divadlo, trampolína, skákací hrad, deskové hry…

Taneční a hudební pódiová vystoupení. Akce se koná za podpory hl. m. Prahy.

Zápis do kroužku, kurzů a klubů na školní rok 2013/2014
Jsme středisko volného času – školské zařízení hl. m. Prahy
Poskytujeme služby v oblasti zájmového vzdělávání, programy pro aktivní využití volného času 
dětí, mládeže i dospělých. Hlavními oblastmi našich programů jsou pravidelné kurzy a zájmo-
vé kroužky, akce, otevřené dílny, tábory a prázdninové akce, mateřský klub, otevřené kluby, 
výukové programy a soutěže pro školy Prahy 6 a 17.

Zápis probíhá v DDM
pondělí – pátek 2.–3. 9. a 5.–6. 9. , od 14 do 19 hodin
pondělí – pátek 9.–13. 9. od 15:30 do 19 hodin

Podrobné informace o všech programech najdete na www.ddmp6.cz. 
Mgr. Jana Němcová

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

Povodeň v Řepích
Velké množství srážek na přelomu letošního 
května a června, spolu s vysokou hladinou spodní 
vody, potvrdilo oprávněnost mnoha řepských ná-
zvů – Blatiny, Na Blatinách, K Náplavce, Ke Stud-
ni, Ke Studánce, Před Rybníkem či Na Moklině.
Takto utopila dešťová voda podezdívku oplocení 
Základní školy Jana Wericha u mohutné vrby (ta 
dříve byla u zahradnického rybníčku, kde se roz-
množovali čolci obecní).
Fotografie je ze Španielovy ulice, pořízená 
3. června po poledni.

Doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc.

Posílení strážníků
V souvislosti s probíhající druhou etapou reorga-
nizace Městské policie hlavního města Prahy do-
jde k 1. září 2013 k posílení strážníků působících 
v přímém výkonu služby – tedy těch strážníků, 
kteří jsou přítomni přímo „na ulici“. Konkrétně 
Obvodní ředitelství městské policie Praha 13, 
které zahrnuje také území Městské části Pra-
ha 17, bude posíleno osmi strážníky. V součas-
né době působí přímo na okrskové služebně 
Městské policie hl. m. Prahy, která je umístěna 
v Makovského ulici 1226 – 7, dvanáct strážníků 
okrskářů. K 1. září by jich mělo být čtrnáct.

Hynek Svoboda,
Obvodní ředitelství městské policie Praha 13

slaví

narozky

Praha 17 – Řepy, Socháňova 1221, 
tel. 235 311 791, klub17@seznam.cz

foto Jan Farkač

2. 10. 2013      15 – 18 hod.

VSTUP ZDARMA,  
OBČERSTVENÍ, PŘEKVAPENÍ…

ORGANIZUJE CENTRUM SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB
Příspěvková organizace Bendova 5, Praha 17 Řepy, tel. 235 314 141
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Peřinovy děti na studiích 
ve Velké Británii
Jako každý rok, tak i letos koncem května, se čtyřicet žáků naší ško-
ly z pátých tříd a celého druhého stupně zúčastnilo studijního pobytu 
v Bury St. Edmunds v anglickém hrabství Suffolk. Náš výlet se mohl 
uskutečnit i díky štědrému grantu Městské části Praha 17, která letos 
přispěla částkou 6 000 Kč na žáka.
Vyjeli jsme v sobotu 25. května večer a po ranním přejezdu kanálu za-
mířili do Chathamu, kde je velké námořní muzeum. Pro mnohé byla nej-
zajímavější prohlídka ponorky z období studené války či jiná historická 
bojová plavidla. Prohlédli jsme si – a zároveň také mohli vyzkoušet – 
výrobu lodních lan. Večer jsme přijeli do Bury, kde si nás rozebraly naše 
dočasné rodiny, které se o nás po celou dobu pobytu staraly.
Pondělkem počínaje jsme každé dopoledne chodili do školy BLS English, 
kde si žáci rozšiřovali svou slovní zásobu i znalost gramatiky pod vede-
ním zkušených rodilých mluvčích.
Každé odpoledne jsme jezdili na výlety a poznávali známá místa hrab-
ství Suffolk. Byli jsme ve slavném univerzitním městě Cambridge, ve sta-
robylém městečku Ely s nádhernou katedrálou, zavítali jsme i do přírod-
ní rezervace Wicken Fen, což jsou mokřady, v nichž žije přes osm set (!) 
druhů zvířat od zubrů přes spoustu druhů ptáků až po různé vážky. Velmi 
se nám líbila i exkurze do leteckého muzea v Duxfordu. V hangáru, kde 
byla expozice letadel i jiné techniky, jsme zavzpomínali na našeho ge-
nerála Peřinu, po němž je naše škola pojmenovaná. Krásným výletem 
byla také návštěva Audley End House, budovy, kterou Angličané nazýva-
jí vilou a Čech by ji spíše označil za zámeček, který je obklopen opravdu 
nádhernými zahradami. Poté jsme se rozloučili s našimi rodinami.

Poslední zastávkou v Anglii byl již tradičně Londýn. S velkým zájmem jsme 
si prohlédli Tower, kde jsou vystaveny korunovační klenoty, které se nám 
opravdu líbily. Krásná byla i zbrojnice. Pak jsme se lodí přepravili k London 
Eye, kde si někteří z nás vystáli docela dlouhou frontu na to, aby si prohlédli 
Londýn z výšky. Následovala dlouhá procházka od Big Benu a Westminster-
ského opatství k Downing Street, do St. James’ Park, k Buckinghamskému 
paláci, poté na Trafalgarské náměstí, na Picadilly Circus, Leicester Square 
a pak už na autobus, který nás odvezl zase směrem ku Praze.
My, vyučující, jsme odjížděly s příjemným pocitem, protože jsme na naše 
žáky slyšely jen samou chválu – jak od anglických rodin, tak od vyučují-
cích, od paní průvodkyně a také od řidičů.
Po návratu do Prahy v neděli 2. června jsme zjistili, jaké štěstí jsme 
měli na počasí – sprchlo nám jen zřídka a teploty se pohybovaly kolem 
15 stupňů, zatímco u nás pršelo tak, že se rozvodnily řeky.
Pobyt v Bury St. Edmunds se nám velmi líbil. Jsem si jistá, že naše žáky 
motivoval k dalšímu, hlubšímu studiu anglického jazyka.

Mgr. Jolana Jurečková, 
vyučující anglického jazyka

Loučení s deváťáky
Slzy radosti, dojetí i smutku nad koncem jedné životní etapy bylo 
vidět v očích absolventů devátých tříd Základní školy genpor. Fran-
tiška Peřiny v Socháňově ulici, kteří se 27. června, slavnostně oděni 
i naladěni, loučili se svou základní školou.

Sváteční podvečer zahájili žáci z řad devátých ročníků krásným pě-
veckým a hudebním vystoupením. Následovalo stužkování, gratula-
ce k ukončení studia a předávání diplomů z rukou třídních učitelek, 
ředitelky školy Mgr. Jarmily Pavlišové a starostky Městské části Pra-
ha 17 Bc. Jitky Synkové.
Chybět nemohly ani vtipné prezentace jednotlivých tříd, při kterých 
měli všichni přítomní možnost zavzpomínat, jakých těch devět spo-
lečných let vlastně bylo.
Na závěr žáci poděkovali svým pedagogům a předali třídním učitel-
kám dárky na rozloučenou. Úplná tečka patřila ředitelce školy a sta-
rostce Řep, které ve svém projevu popřály všem dětem hodně štěstí 
v jejich dalším studiu i životě. -raš-

Drátěným šatním kójím odzvonilo!
Nevzhledným šatnám v řepských základních školách definitivně 
odzvonilo. Během letošního léta byly vyměněny za moderní skříňky, 
které každému žákovi zajistí potřebný individuální prostor pro jeho 
osobní věci.

Foto:  -raš-

Foto: -raš-

Foto:  Archiv školy

Co se děje 
v ZŠ genpor. Fr. Peřiny



PRO DĚTI A RODIČE

Jak se loučí předškoláci
Konec docházky do mateřské školy se musí oslavit, a tak jsme dětem připra-
vili zahradní slavnost. Začala průvodem dětí a rodičů k základní škole. Ve 
vratech školky děti dostaly pamětní medaili a v Základní škole Jana Wericha 
prošli slavnostní bránou do školy, kde si všechny děti společně zazpívaly.
Na zahradě školky je čekal program divadla Mazec s veselými písničkami, 
soutěžemi a zmrzlinovou svačinkou. Nechybělo ani sprchování pod solár-
ními sprchami.
Závěrem celé zahradní slavnosti bylo občerstvení pro děti od maminek, 
posezení a loučení. Na památku na tento školní rok obdržely všechny děti 
stužku s maskotem oddělení, které celý školní rok navštěvovaly.
Zahradní slavnost se vydařila a všichni se již těšili na prázdniny a krásné léto.

Mgr. Ivana Panochová, ředitelka MŠ Bendova
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Školka u moře
Krásný pozdrav z ozdravného pobytu v Cesenaticu posílají všem kamará-
dům, „mořští sportovci z MŠ Bendova“. Letošní pobyt se uskutečnil kon-
cem června a začátkem července.

Tradiční mořská olympiáda nás svými disciplínami provázela po celou dobu 
devíti denního pobytu. Voda v moři byla teplá a na mělkém pobřeží si děti 
s velkou radostí hrály. Lovily síťkami malé kraby, rybičky i poustevníčky.
Pro zpestření pobytu jsme se plavili lodí jménem New Ghibli z Cesenatica 
do Rimini. V Rimini jsme navštívili delfinárium, kde na nás čekala podívaná 
na cvičené delfíny, kteří nás letos obdarovali velkou vodní sprchou. Jeden 
z delfínů totiž skočil a plácl svou ocasní ploutví přesně v místě, kde jsme 
seděli.
Pěkný výlet jsme měli i do zábavně-naučného parku Italia in miniatura. 
Věrné maketky památek a dokonalost provedení zaujalo nejen děti, ale 
i jejich rodiče. Mezi nejlepší atrakce patřil vodní hrad, kde se vydováděli 
malí i velcí.
Program celého pobytu připravovaly Ivana Panochová a Marcela Komí-
nová, avšak spolupracovali i někteří rodiče, jako paní Anita a pan Kamil. 
V roli piráta Pifa, který hlídal dětem poklad na konci stezky dovedností, 
nemohla být přece paní učitelka, ale odvážný a vstřícný tatínek.
Ozdravný mořský pobyt rychle utekl, a tak jsme moři a Itálii zamávali a vy-
dali se večer na cestu domů, kterou všechny děti prospaly a ráno se probu-
dily před školkou v Bendově ulici v Praze.

Mgr. Ivana Panochová,
ředitelka MŠ Bendova

V květnu a červnu proběhl v řepských mateřských školkách projekt s ná-
zvem „Koukají na nás správně?“ Jednalo se o speciální vyšetření zraku 
u předškolních dětí a odhalení zrakových vad.
Stejná akce proběhla v naší městské části i v loňském roce a těší mě, že se 
zájem o oční prohlídku předškoláků ze strany rodičů zvýšil. Toto screenin-
gové vyšetření zraku není hrazeno zdravotními pojišťovnami. Městská část 
Praha 17 tedy poskytla finanční příspěvek ve výši 100 Kč na každé vyšetře-
né dítě, rodiče pak hradili poplatek 50 Kč na dítě.
Z 369 vyšetřených předškoláků byla u 25 dětí zjištěna oční vada a děti byly 
dále doporučeny k podrobnému vyšetření u očního specialisty.
Tuto iniciativu měření zraku u dětí předškolního věku oceňuje i ředitel-
ka Mateřské školy Laudova se speciálními třídami, Mgr. Alena Lucová: 
„V dnešní uspěchané době, kdy rodiče mnohdy nemají dostatek času, je 
preventivní oční vyšetření velkou výhodou jak pro děti, kdy vyšetření pro-
bíhá velmi spontánně ve známém prostředí za přítomnosti učitelek a ka-
marádů, tak i pro rodiče, kteří nemusejí za vyšetřením docházet do zdra-

votnického zařízení a během jejich pracovní doby je jejich dítě vyšetřeno. 
Velký význam má prevence, kdy při prohlídce jsou zachyceny i vady, které 
jsou mnohdy skryté a velmi nenápadné“.
Celou akci si pochvaluje i Vladimíra Forejtarová, maminka předškolačky 
z Mateřské školy Laudova: „Je velice dobře, že v naší školce vyšetření pro-
běhlo. U mé dcery byla vada zjištěna a bylo mi doporučeno další odborné 
vyšetření u očního lékaře. Jsem moc ráda, že se problém odhalil a díky této 
prevenci se mému dítěti dostane včasné nápravy. Věřím, že mohu hovořit 
i za ostatní rodiče dětí z naší mateřské školy, kteří byli s projektem spoko-
jeni stejně jako já“.
Odborné vyšetření videokamerou je velmi přínosné, protože dokáže odha-
lit jak dioptrické vady (dalekozrakost, krátkozrakost), tak i astigmatismus 
nebo šilhání. Pomáháme tím k včasné diagnostice očních vad u našich nej-
menších a předcházíme dalšímu zhoršování zraku.

Bc. Jitka Synková,
starostka

Koukají na nás správně?

Okénko do MŠ Bendova

Foto: L. Panoch

Foto: L. Panoch



Dětská atletická 
liga 2013

Sportovní areál při ZŠ Jana Wericha ve Španielově ulici

Vždy od 15 hodin prezentace, v 16 hodin zahájení

4. září –  Vícebojařské odpoledne
11. září –  Vrhačsko-štafetové odpoledne, 

slavnostní vyhlášení celé série
Věkové kategorie: atletická školka: 2007 – mladší, mini-
přípravka: 2005 – 2006, přípravka: 2004 – 2002, mladší 
žactvo: 2001 – 2000, starší žactvo: 1998 – 1999.

Pod záštitou Městské části Praha 17 pořádá Atletika Ře-
py při ZŠ Jana Wericha a Atletika Tábor. Hlavním orga-
nizátorem je triatlonista Tomáš Slavata.

ZE SPORTU
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Sportovní klub Španielka začíná další sezónu!

Do patnácté sezóny vstoupí v září volejbalový oddíl sportovního 
klubu Španielka Řepy. Družstva extraligových kadetek a juniorek 
absolvovala v srpnu desetidenní kondiční soustředění na Šumavě, 
všechna družstva pak svá volejbalová soustředění v Praze. Mladším 
a starším žákyním začíná ostrá sezóna již 7. a 8. září, kdy hrají na 
volejbalových kurtech Meteoru Praha kvalifikaci o zařazení do jed-
notlivých lig pražského přeboru. Družstvům extraligových kadetek 
a prvoligových juniorek začíná mistrovská soutěž až 27. září. Do té 
doby však ještě sehrají mnoho přípravných zápasů. 
7. září odjíždí obě družstva na turnaj do Tábora, o týden později se 
kadetky zúčastní třídenního testovacího turnaje v Plzni. Poslední ví-
kend před soutěží potom absolvují závěrečné soustředění v Řepích.

Domácí dvojutkání se hrají vždy v sobotu od 10 a 14 hodin ve spor-
tovní hale ZŠ T. G. Masaryka v Ruzyni – Stochovské ulici.
ZVEME VŠECHNY SPORTOVNÍ FANOUŠKY A OSTATNÍ PŘÍZNIVCE!

Jaroslav Honzík, 
předseda SK Španielka

Veškeré informace o tomto družstvu i celém sportovním klubu 
dostanete u předsedy klubu J. Honzíka na tel. 737 375 831.

SK ŠPANIELKA ŘEPY
informuje

ŠP
ANIELKA

Ř EPY

V druhém červencovém týdnu se v Praze odehrálo Mistrov-
ství Evropy žen v softballu. Česká reprezentace získala na 
šampionátu bronzové medaile a svým výkonem si zajistila 

postup na Mistrovství světa v roce 2014. Pražského mistrov-
ství se zúčastnilo 19 zemí Evropy a Češky nestačily pouze na 

dvě softballově nejvyspělejší země Itálii a Holandsko. Hráčky z Nizozemí 
získaly mistrovský titul již potřetí v řadě a vyrovnaly svou bilanci v zisku 
evropských titulů právě s Itálií na 9:9 (pozn. autorky – Česká republika ani 
Československo nikdy nezískalo titul Mistra Evropy v softballu žen).
Řepský softballový klub ZŠ Jana Wericha Storms měl v ženské seniorské 
reprezentaci hned tři zástupce. Do reprezentačního kádru se probojovaly 
hráčky Petra Lechnerová a Barbora Nemravová. Zisk bronzové medaile pro 
obě znamenal první cenný kov ze seniorské reprezentace a to hned na do-
mácím šampionátu. Petra Lechnerová v rozhovoru uvedla: „Atmosféra by-
la skvělá. Diváci hnali náš tým kupředu. Medaile pro nás znamená hodně. 
Uspět v konkurenci nejlepších týmů v Evropě bylo těžké, ale vítězství proti 
Rusku byl jeden z nejlepších zážitků vůbec.“ Nutno podotknout, že právě 
v televizním zápase proti Rusku si Češky zajistily bronz. 
Manažerem a prvním asistentem reprezentace žen v softballu je současný 
hlavní kouč extraligového družstva ZŠ Jana Wericha Storms Řepy, trenér 
Vojtěch Albrecht. U reprezentace působí již druhým rokem a díky postupu 
na MS v softballu žen 2014 bude v práci s reprezentací pokračovat. Vojtěch 
Albrecht se v místním řepském oddíle věnuje i práci s mládeží, a tak jsme 
rádi, že odborníci z nejvyšších sportovních pater mají vztah i k nejmenším 
zájemcům o sport v Řepích.
Ve dnech 5. 8. – 10. 8. 2013 se v Ostravě také konalo ME kadetek (dívky 
do 16 let). Reprezentace dívek z České republiky se umístila na krásném 2. 
místě, když ve finálovém boji podlehly 1:0 týmu z Ruska. Na třetím místě se 
pak umístil tým z Nizozemí. Ve výběru reprezentace ČR měl zastoupení také 
řepský softballový klub ZŠ Jana Wericha Storms – Markéta Babková a Aneta 
Walterová. Mistrovství Evropy v Ostravě se zúčastnilo celkem 12 týmů.  
Řepský softballový klub uspořádá v termínu 14. – 15. 9. 2013 další turnaj 
Extraligy kadetek. Hrát se bude na softballovém hřišti u ZŠ Jana Wericha ve 
Španielově ulici. Zveme všechny zájemce a diváky na pěkný sportovní zážitek.
Oddíl softballu pořádá nábory dívek ve věku od 7 do 22 let do jednotlivých 
věkových kategorií. Nábory probíhají celoročně s tím, že nový zájemce je 
podle svého věku zařazen do odpovídající tréninkové skupiny. Pokud máte 
zájem o zkušební trénink či více informací, volejte 603 306 590 nebo pište 
na screpy@seznam.cz. Martina Jarešová

Bronzové medaile 
z Mistrovství Evropy žen 
v softballu putují i do Řep

SPORTOVNÍ PRAVA
PRO ŠKOLÁ

 FOTBAL

Telefon: 604 594 604
E-mail: trener@jezcizrep.cz
Internet: www.jezcizrep.cz

TJ SO
KO

L ŘEPY, Engelm
üllerova 625/4, 16300 Praha 17 - Řepy

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ EXTRALIGY KADETEK – 1. ČÁST:

28. 9. VŠ Plzeň – Španielka
 5. 10. Hlincovka Č. B. – Španielka
12. 10. Španielka – Madeta Č. Budějovice
20. 10. Loko  Plzeň – Španielka
 2. 11. Španielka – Olymp Praha
 9. 11. Španielka – VŠ Plzeň
16. 11. Španielka – Hlincovka Č. B.
23. 11. Madeta Č. B. – Španielka
 7. 12. Španielka – Loko Plzeň
15. 12. Olymp Praha – Španielka



Trénujete spoustu dětí. Je těžké poznat volejbalový talent?
J. H. Jsou typy sportovců, kde je to vidět poměrně brzo, jindy to člověk 
hned nepozná a musí se brát v potaz hodně věcí. Je to jednak zdravotní 
stav, ale také zázemí. Další věc je dostat se do kolektivu, kde se sport dělá 
vrcholově, nikoliv pouze rekreačně. Takže i když se talent pozná hned na 
začátku, tak na té dlouhé cestě k úspěchu působí spousta faktorů, které 
mohou výkonost ovlivnit.

V Řepích trénujete dlouho. Co byste 
místním sportovcům přál?
J. H. Pro nás, stejně jako pro ostatní řepské 
sportovce, je nesmírně důležité, aby se tady 
konečně postavila sportovní hala, protože je 
velký problém sehnat vyhovující prostory pro 
sportování na vrcholové úrovni. Věříme, že 
hala bude brzy fungovat, abychom mohli po-
moci talentovaným sportovcům a provozovat 
tady ty nejvyšší stupně soutěže. Rád bych, 
abychom nemuseli za zápasy dojíždět do ji-
ných městských částí, a aby ten sport zůstal 
tady v Řepích.

Můžete se pochlubit Zuzčinými 
sportovními úspěchy?
J. H. Dvakrát byla vyhlášena nejlepší hráčkou 
klubu, má i další ocenění. Několikrát získala 
titul nejlepší hráčky turnaje, na mezinárod-
ním turnaji byla vyhlášena jako nejužiteč-
nější hráčka. Já jsem se stal jejím trenérem 
v mladších žákyních. Už tenkrát jsem v ní 
viděl mladou talentovanou sportovkyni a ří-
kal jsem si, že by to mohla dotáhnout daleko. 
Vrcholným cílem byla reprezentace, což se 
úsilím nás obou zdařilo. Jsem velmi rád, že 
se mi podařilo vychovat takovou hráčku, kte-
rá reprezentovala nejen klub, městskou část 
Řepy, ale i celou republiku. Byl jsem v Černé 
Hoře s jejími rodiči fandit, což byl pro mě sil-
ný zážitek, plný skvělých dojmů.
Letos nám Zuzka jako jedna z největších 
osobností extraligy pomohla k zisku bron-
zových medailí, bylo to hezké zakončení její 
kadetské kariéry. Teď uvidíme, kam se budou 
ubírat kroky dál, kde bude pokračovat ve vo-
lejbalové kariéře.

Zuzano, kdy jste začala s volejbalem?
Z. M. S volejbalem jsem začala již ve druhé třídě na základní škole 
v Řepích, přípravku jsem pak dokončila v Praze Ruzyni. Začínala jsem 
v pražském přeboru žákyň a pokračovala do extraligy kadetek, kde jsem 
hrála dosud. Zde bylo největším úspěchem třetí místo v extralize. Do re-
prezentace jsem se dostala v prvním roce v žákyních, jednalo se zejména 
o přípravné turnaje. Letos jsem se zúčastnila mistrovství Evropy kade-
tek v Černé Hoře, kde jsme obsadily desáté místo. To je zatím největší 
úspěch.

Jaké byly na Mistrovství Evropy vaše nejsilnější zážitky?
Z. M. Největším zážitkem vlastně byl závěrečný ceremoniál, kdy člověk po-
chopil, proč to všechno dělá. Ačkoliv jsme nebyly „na bedně“, tak to bylo 
opravdu pěkné.
Nejvíce nás na mistrovství mrzela prohra s Polskem, kvůli které jsme ne-
šly do vyšší skupiny. Dílčí výhry před tím však byly moc hezké. Například 
Černá Hora měla své domácí prostředí, a tak diváci na nás nebyli moc hod-
ní. O to větší radost jsme z této výhry měly.

Co vás na tomto sportu baví nejvíc?
Z. M. Určitě kolektiv. Je to kolektivní sport 
a díky němu jsem si našla spoustu přátel. Také 
se mi líbí ta možnost vydat ze sebe maximum. 
Jsem na to zvyklá od malička, nejdříve jsem 
dělala i gymnastiku, ale pak přišla doba, kdy 
jsem si musela vybrat. I když mi gymnastika 
chybí, nikdy jsem svého výběru nelitovala. 
Pocházím ze sportovní rodiny, taťka i mamka 
hrají také volejbal, mamka dokonce trénuje 
v ZŠ Jana Wericha přípravku a mladší žákyně.

Nikdy nepřišel moment, že byste chtěla 
skončit?
Z. M. Snad někdy přišly chvíle, kdy jsem si ří-
kala, že bych potřebovala malou pauzu, ale 
nechat toho definitivně, sedět doma a vyší-
vat – to mě nikdy nenapadlo.

Zahrajete si i nějaký jiný sport?
Z. M. Začala jsem hrát beach volejbal, zatím 
nevím, kam to povede, ale líbí se mi to. S brá-
chou jsem začala lézt na stěnu, což mě hodně 
baví, jinak si jdu zaběhat – to zejména kvůli 
kondici. Ráda také plavu.

Jaké máte další plány?
Z. M. Budu hrát v juniorkách a chtěla bych se 
věnovat trochu více beach volejbalu a zjistit, 
zda tam něco mohu také dokázat nebo ne. Ji-
nak budoucnost nechávám otevřenou a uvi-
dím, jak to bude. Momentálně studuji gy-
mnázium Jaroslava Heyrovského, za dva roky 
maturuji a co dál jsem se ještě nerozhodla. 
Možná půjdu studovat práva nebo meziná-
rodní vztahy, uvidíme.

Doporučila byste volejbal těm, kteří třeba váhají, zda to zkusit?
Z. M. Určitě! Volejbal se dá hrát všude. V Praze je spousta klubů, kde si 
můžete dohodnout intenzitu tréninku, můžete hrát buď vrcholově, nebo 
jen rekreačně, pro radost.
K volejbalu je ale nutná i kondice. Takže dostat se na vrchol není úplně 
jednoduché a samozřejmě k tomu potřebujete i trochu talentu.

Děkuji za rozhovor a přeji mnoho dalších úspěchů
Radka Šplíchalová

Foto: Marek Malinkovič

Volejbal se dá hrát všude
Velká naděje českého volejbalu, Zuzana Malinkovičová, žije a trénuje v Řepích. Nejen o její účasti na Mistrovství Evropy  
v Černé Hoře jsem si povídala s ní a jejím trenérem, Jaroslavem Honzíkem, předsedou SK Španielka.

ZE SPORTU
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Zuzana Malinkovičová (17 let)
•  Studuje Gymnázium Jaroslava Heyrovského
•  Volejbal hraje od 8 let
•  Nyní trénuje pod vedením J. Honzíka 

v SK Španielka
•  Největší úspěchy: Účast na ME kadetek 

2013, nejužitečnější hráčka evropského 
volejbalového turnaje, nejlepší bodující 
hráčka české dorostenecké extraligy



Koncem tohoto měsíce skončí generální oprava 
hlavní přistávací a vzletové dráhy letiště Václava 
Havla. Snad tím i skončí polemika o hlukovém 
zatížení z letadel naší městské části. Úmyslně 
volím slovo polemika, neboť letadla nad našimi 
hlavami skutečně rozdělila nás Řepské na dva 
tábory – na tábor odpůrců a na ty, kterým se to 
naopak líbilo.
Letadla nad naší obcí totiž spíše jen přistáva-
la a pouze pokud byly povětrnostní podmínky 
nepříznivé, což bylo velmi zřídka, tak startova-
la. Druhý tábor, kterým letadla nevadila, nebo 
dokonce jim budou chybět, odhalila Česká tele-
vize ve svém natáčení, kdy dělala průzkum v ce-
lých horních starých Řepích a v oblasti Fialka. 
Kdo jste tento televizní pořad sledoval, dáte mi 
zcela jistě za pravdu, že nikdo neprotestoval, 
ba naopak. Možná si někteří z vás položí otáz-
ku, proč jsem na toto téma přispěl svoji pole-
mikou, když mé publikace v Řepské sedmnáctce 
patří většinou historii? Právě proto. Vážení, 
Ruzyňské letiště tu stojí a je v provozu od břez-
na roku 1937. Na tom nic nezměníte. Letiště tu 
bylo dávno před výstavbou sídliště nejen řep-
ského, ale i Dědiny, a neodmyslitelně katast-
rálně patří k našim sousedům. Respektujte ho 
třeba jako vašeho hlučného nepřizpůsobivého 
souseda. Kdo jste se v Řepích narodil, dáte mi 

také za pravdu, že dnešní hluk z letadel není 
nic proti tomu, jaký byl v minulosti z ruských 
strojů. A pokud mohu hovořit za sebe, tak jed-
nu úsměvnou perličku na závěr.
Mně osobně bude třeba scházet pohled na 
přistávající Korejské či Čínské JUMBO, které 
z tak krátké vzdálenosti nikdy jinde nespatříte. 
Budou mi ale především také scházet ti, kteří 
nejvíce proti letadlovému hluku protestovali, 
a pak sami dlouhé dny a hodiny s dalekohledem 

a fotoaparátem v ruce prostáli v ulici Rainerově 
v očekávání, kdy nad jejich hlavami JUMBO či 
EMIRATES AIRLINE proletí.

A nyní z polemiky tak trochu zpět k historii, kte-
rá mi je mnohem bližší.
V roce 1934, tedy v době výstavby Ruzyňského 
letiště (1933 – 1937), přes Československou 
republiku přelétal francouzský stroj. Přistáva-
cí dráha byla již částečně vybudována a byla 
schopna v případě nouze malá letadla přijmout. 
Pilot zmiňovaného francouzského letadla žádal 
o nouzové přistání, bohužel na rozestavěné le-
tiště se již nedostal. Havaroval, či spíše nouzově 
přistál na poli při ulici Karlovarské, na výpadov-
ce do Hostivic. Zda šlo o poruchu, či nedostatek 
paliva se dnes již nedozvíme. Celá událost však 
měla šťastný konec, nikdo nezahynul a ani se 
nikterak výrazně nezranil. Jen pole bylo rozryté 
a zorané a letoun byl poškozen tak, že již nebyl 
schopen dalšího letu.
Další letadlo, které v naší obci se šťastným kon-
cem nouzově v šedesátých letech minulého sto-
letí přistálo, bylo 24 místné Iljušin Il-14, známé 
pod legendárním jménem „čtrnáctka“, vyráběné 
v licenci v letňanské Avii. Bylo to v dnešní ulici 
Slánské nad Bílým Beránkem. Nikomu se také 
nic nestalo, jen pár neudržovaných stromů ko-
lem příkopu to odneslo. Během pár okamžiků 
mechanici odmontovali křídla a letadlo tahačem 
Tatra bylo odtaženo na letiště. Věřme, že bohu-
dík dnes tato nebezpečí snad již nehrozí.

Jaroslav Hájek,
zastupitel

PRO ŘEPSKÉ PATRIOTY
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Konec hluku?

Foto: Jaroslav Hájek

Tento kuriózní nebo spíše senzační pohled bude pro fotografa asi již jen vzácností.

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ 

NAUČNÉ STEZKY V ŘEPÍCH

28. září v 10 hodin

Sejdeme se na konečné tramvaje v Řepích, 

před budovou nádraží.

Jízdní kolo není povinné, trasu lze pohodlně 

projít pěšky, s kočárkem či na koloběžce.

Čeká nás 17 zastavení, na kterých se dozvíte 

nejzajímavější informace z řepské přírody, 

historie i současnosti. 

Na setkání s vámi se těší starostka Jitka Synková  
a Doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc., autor projektu.

Zveme Vás na procházku po Řepích
v sobotu 5. 10. 2013 v rámci Dne 

architektury s architekty Vítem Podráským 
a Michalem Volfem. 

Více info na www.podrasky.eu



Zápis do kurzů
na školní rok 2013 - 2014 
Kulturní centrum Průhon

Pro nejmenší
BROUČEK - dopolední kombinovaný program pro 
děti okolo 2 let (100 Kč/1 dopoledne)   
Cvičení pro rodiče s dětmi okolo 2 let (800 Kč)  
Cvičení pro děti - 4 až 7 let (600 Kč / 1 x 1 hod)
ŠIKULKY - výtvarná výchova pro rodiče s dětmi 
okolo 2 let (1.000 Kč)

Cvičení, jóga
Cvičení pro děti - 4 až 7 let (600 Kč)
Aerobik a gymnastika pro dívky - 7 až 11 let (600 Kč)
Cvičení po ženy - bossu, aerobik, step-aerobik, 
kalanetika, pilates, zumba (70 Kč/1lekce) 
Jóga - Integrální jóga nebo Jóga v denním životě pro 
dospělé (1.200 Kč)
Jóga proti bolestem zad a kloubů - pro dospělé 
(1.200 Kč)

Digitální fotografie
Začínáme s digitální zrcadlovkou - funkce DSLR, 
expozice, kompozice (1.900 Kč)
Portrétní fotografie I - práce a komunikace 
s modelem, kompozice, make-up, svícení (2.600 Kč)
Portrétní fotografie II  - beauty fotografie, práce 
s klientem, barevné filtry, styling a pózy (2.600 Kč) 
Glamour, boudoir, topless - pokročilé techniky 
a kompozice, vícezábleskové svícení, doplňky (3.600 Kč)

Keramika, výtvarka
Keramika - pro děti od 5 let (1.400 Kč) a pro 
dospělé (2.100 Kč) 
Výtvarná výchova - pro děti od 5 let (1.200 Kč) 
Malba a kresba - pro dospělé (1.800 Kč)

Jazyky
Angličtina pro děti - pro děti 6 až 9 let (900 Kč)
Angličtina, němčina, francouzština - pro dospělé 
(1.800 Kč)
Čeština pro cizince - pro děti školního věku (900 Kč) 
a pro dospělé (1.800 Kč)

Pro žáky minulého školního roku: 
pondělí - pátek  2. - 6. 9. 2013      13 - 19 hod
Pro nové zájemce: 
pondělí - pátek  9. - 13. 9. 2013    13 - 19 hod

Zahájení školního roku 2013/2014  
je v pondělí 16. 9. 2013 podle rozvrhu.

Termíny kurzů digitální fotografie budou upřesněny 
po přihlášení minimálního počtu účastníků (4 osoby/
kurz). Každý účastník obdrží certifikát o absolvování. 
Více informací na foto@pruhon.cz

Turistika
ŤAPKA - turistický oddíl pro děti od 5 let (800 Kč) 

Hudba, tanec, divadlo
Sólový zpěv (klasika, populár) - pro děti od 6 let 
(1.800 Kč) i pro dospělé (2.700 Kč)
Klavír, keyboard, flétna, klarinet, saxofon, 
housle, kytara - pro děti od 6 let (1.800 Kč) i pro 
dospělé (2.700 Kč) 
Hudební přípravka - pro děti 5 až 8 let (1.200 Kč)
PIŠKOTKY - tanec a balet pro děti od 5 let (1.200 Kč) 
Akrobatický rock´n´roll - přípravka pro děti 6 až 
12 let (600 Kč)
STONOŽKA - dramatický kroužek pro děti od 6 let 
(900 Kč) 

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

  Projekt je finančně

  podpořen z rozpočtu

  Městské části

  Praha 17
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SLUŽBY
•  MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ, lepení stropních podhledů, 

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

•  Malířské, lakýrnické práce – strhání tapet, štukování 
panelů, nátěry oken, dveří, zárubní, topení, hrubý úklid, 
práce v sobotu a v neděli EXPRES. 
 Tel.: 235 311 175, 604 577 304

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

•  Změření úrovně překyselení těla a chybějících minerálů 
i vitamínů ve výživě. Vhodné po porodu, při nadváze 
a únavě. Tel. 608 155 338, www.phzazrak.cz

•  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

•  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, LAKÝRNICKÉ, TAPET. PRÁCE, ŠTUKOVÁNÍ 
(nátěry oken, dveří, topení, umakartová jádra, koupelny, 
WC), včetně hrubého úklidu. Tel.: 603 221 653

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

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

•!STĚHOVÁNÍ! Stěhování všeho druhu, odvoz 
nepotřebných věcí k likvidaci. Doprava po Praze zdarma. 
 Tel.: 777 227 840

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

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

•  Individuální výuka angličtiny pro dospělé i děti, 
doučování studentů, příprava ke zkouškám. Hodiny 
zahrnují případnou konverzaci s rodilým mluvčím zdarma. 
Jsem zkušená kvalifikovaná lektorka s mezinárodní 
i státní jazykovou zkouškou z angličtiny, v Anglii jsem žila 
3 roky. Tel. 737 337 445.

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

•  VYKLIDÍME VÁŠ BYT, pozůstalosti, sklep či půdu levně. 
Odvoz starého nábytku aj. odpadu k likvidaci. 
 Tel.: 777 227 840

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

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

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

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

•  KOUPÍM GARÁŽ, okolí ul. Makovského. Tel.: 724 965 505

•  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

•  Přijímáme nové pacienty k registraci. V obou ordinacích 
praktického lékaře, na poliklinice v Řepích, registrujeme 
pacienty, kteří zde nemají svého praktického lékaře. AA 
ASKLEPIOS, s. r. o., MUDr. A. Albertová. 
www.aa-asklepios.cz. Tel.: 235 302 689, 235 312 734

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

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

BYTY
•  Zahrádku s obyvatelnou chatkou nebo domečkem 

koupím do OV. Praha 6, západ a okolí, spěchá. 
 Tel.: 605 218 106

•  Vyměním byt 2+kk v OV v hezkém, kl. místě v Hor. 
Počernicích za pod. Řepy, Zličín, Stodůlky a podobně. 
Neprodávám. Tel.: 605211844

ZAMĚSTNÁNÍ

•  KADEŘNICI A MANIKÉRKU přijmu, ŽL, P17-Řepy. 
 Tel.: 728 995 661

•  Zubní ordinace v Řepích přijme zdravotní sestru na 2 x 
týdně 2 odpoledne. Nástup k 3. 9. 
 Kontakt: 235 312 244

•  Hledáme nové spolupracovníky do našeho týmu na 
zpracování analýz. Prosím sms. Tel.: 725 562 738

INZERCE

Hodinku jízdy vlakem z Masarykova nádraží se nachází ojedinělý příklad lid-
ského osídlení. Za první republiky potřebovala tehdejší pražská smetánka 
utéci z ruchu velkoměsta, ale zase ne příliš daleko od něj. Našla si proto zdejší 
rovinatou krajinu v úrodném Polabí a začala zde stavět a zalesňovat. Dnes je tu 
tedy k vidění chatová oblast – lesní městečko s cestami rovnými jak v Manha-
tanu. Však jim také místní říkají avenue. V polovině 60. let minulého století si 
zde známý spisovatel koupil chatu, aby tady, v době nastupující normalizace, 
našel klid ke psaní. Neuchýlil se však do samoty, ale žil společenským životem 
v místní komunitě, a zval sem své známé z Prahy. Svérázné postavičky z chato-
vé kolonie pak umístil do své knihy „Slavnosti sněženek“, podle které tady Jiří 
Menzl v 80. letech natočil slavný stejnojmenný film. Kromě plejády známých 
herců se tu v malé epizodní roličce mihl i sám spisovatel.

Z vlaku vystoupíme ve stanici Třebestovice (předtím jsme ještě museli v Po-
říčanech přestoupit). Najdeme zelenou turistickou značku, která nás vyvede 
z obce do smíšeného lesa. Po 3 kilometrech se napojí i žlutá a jsme zanedlou-
ho u motorestu Ohio na silnici z Prahy do Poděbrad. Jdeme dál po zelené, za-
hneme doleva po neznačené cestě, která nás za chvilku dovede k restauraci 
„Hájenka“, kde se natáčela většina slavných scén z filmu, především hostina 
dvou znesvářených mysliveckých sdružení. Zde můžete poobědvat kančí, ale 
musíte řešit, stejně jako ve filmu dilema, zda se šípkovou omáčkou či se ze-
lím. Ostatně film tu pouští na televizní obrazovce stále dokola.
Pár kroků za hospodou je lesní ateliér „U Kubů“. To už jsme na naučné Hra-
balově stezce. Dojdeme k minerálnímu pramenu sv. Josefa, který se na-
chází v hloubce 89 metrů a jehož dobrá voda, které místní říkají „Kerka“, 
sem přitéká až z Jizerských hor. Opustíme silnici a po chvilce nás naučná 
stezka dovede k bývalé Hrabalově chatě, kde spisovatel napsal většinu 

svých knih. Po dalších dvou kilometrech staneme na břehu Labe u pís-
kovcového menhiru. Je to asi 0,80 m vysoký kámen. Jeho význam není 
jednoznačný. Buď se jedná o kultovní keltský kámen, nebo o hraniční ká-
men mezi Přemyslovci a Slavníkovci. Podle dalšího z výkladů šlo o vorařský 
orientační bod. Pokračujeme po zelené k památným borovicím „Krásná Pe-
pina“ a „Švarná Tonka“. Druhá jmenovaná již nežije. V roce 1975 do jejího 
osudu zasáhl blesk a dílo zkázy dokonal v roce 2007 orkán Kyril. Její torzo 
však ještě můžeme vidět ležet na zemi.
Vrátíme se na červenou, která nás dovede do Hradišťka, kde se nachází 
hrob Hrabalovy rodiny. Jeho příznivci sem nosí keramické kočky a zátky od 
piva. Obojí měl Hrabal rád.
Pak už nás červená a dál žlutá značka dovede do Sadské, odkud se můžeme 
po asi 15kilometrové procházce vrátit vlakem do Prahy. Šťastnou cestu!

Jan Bösser

Hrabalovo Kersko

foto: Jan Záruba
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ŽALUZIE
• zaměření

 • prodej
• montáž

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

DELIKATESY
VÍNO DÁRKY

Obchod s potravinářským a dárkovým zbožím

Otevřeno po – pá NOV ̌E od 11 do 19, so 9 – 12
Makovského 1223 (oranžová pasáž) 

Praha 17-Řepy
Tel.: +420 606 764 011 • e-mail: zarjan@seznam.cz

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

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

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

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

Kosmetický a kadeřnický salon

Giaccomo

Obchod 
specializovaný 

na krmiva:
Nutram

K9
First Mate

Arden Grange
Barking Heads

Trainer
Winner Plus

Slevy chovatelům, prodej obchodníkům
Na vybraná krmiva

věrnostní karta 9+1 zdarma
Rozvoz do 20 km zdarma

(při nákupu za min. 700 Kč)
Adresa: Praha 6, Na Bělohorské pláni 9

Tel.: 777 236 782
Otevírací doba:

Pondělí–Pátek 10.00–18.00,
Sobota 9.00–12.00

NÍZKOENERGETICKÉ 
BYTOVÉ DOMY

Dny otevřených dveří
19.9.2013 od 16 do 19 hodin
21.9.2013 od 15 do 19 hodin

WWW.NOVYZLICIN.CZ

Dámský klub Linie  AQUA AEROBIK
Zápisy do kurzů září – leden

Kurzy úterý nebo čtvrtek 20 – 21 h

3., 5., 10. a 12. 9. 2013  19.30 – 20.30 h
ve vrátnici bazénu N. Butovice

Mezi školami 2475, Praha 5

tel.: 602 805 633  PhDr. Hana Jenčová
www.klublinie.cz

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST
NA LETIŠTI VÁCLAVA HAVLA PRAHA 
NYNÍ I PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST

Záchranná služba Asociace Samaritánů České Republiky, která na Letišti Václava 
Havla Praha zajišťuje nepřetržitou lékařskou pohotovost, rozšiřuje své služby 
pro obyvatele okolních obcí a městský částí. V případě jakýchkoliv zdravotních 
obtíží je možno navštívit plně vybavenou ordinaci umístěnou ve spojovacím 
objektu Terminálu 1 a 2, kde je 24 hodin denně v pohotovosti kvalifikovaný 
lékař připraven ošetřit dětského či dospělého pacienta.

Letiště Praha chce tímto krokem v rámci dobrých sousedských vztahů umožnit 
svému okolí využití kvalitního zázemí a vybavení.

Telefonní kontakt přímo do ordinace: +420 220 113 301 – 2.
Při bezprostředním ohrožení zdraví či života volejte tísňovou linku 155  nebo 112

DOPRAVNÍ SPOJENÍ NA LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA PRAHA (MHD):

BUS č. 119 ze stanice metra A „Dejvická“
BUS č. 100 ze stanice metra B „Zličín“

BUS č. 179 ze stanice metra B „Nové Butovice“
BUS „AE“ z Hlavního nádraží Praha
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OPRAVY PRAČEK – LANSDORF
Praha-Řepy, Krolmusova 348/25

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

Příjem zakázek nepřetržitě!

Ekologická likvidace autovraků

!! S úředním potvrzením !!
Novější vozy (bourané) možný výkup

Svoz vozů zdarma

Tel.: 725 680 885

ÚPRAVY A OPRAVY ODĚVŮ
Šití a pletení na zakázku

Prodej pánských a dámských 
oděvů za velmi výhodné ceny

Trička již od 49,- Kč

PRODEJNA GALANTERIE
Velký výběr pletací příze, zipů, 

korálků, nití atd.

To vše pasáž Makovského 1143 
Praha 17-Řepy

PO – ČT    9.00 – 18.00
PÁ        9.00 – 17.00

HODINOVÝ MANŽEL
údržbářské, truhlářské, montážní práce

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

POCTIVOST, PRECIZNOST, DOCHVILNOST
www.ceskyremeslnik.eu

Tel. 775 343 393

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

Taneční škola B-Original 
dá: zápis do tanečních kurzů pro děti (od 4 let), mládež i dospělěléééépppořád

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

AKCE sleva 15% na montáž a výměnu plynového kotle

SERVIS EUROOKEN 
seřízení, vyčištění 

a promazání dřevěných, 
plastových a hliníkových 

oken a dveří. 
Tel.: 721 220 468

ŽALUZIE
SÍTĚ PROTI HMYZU

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

Dlouholetá praxe–20 let na trhu!
Kvalitní a odborná montáž přímo od výrobce! 
Dodání od 3 do 7 dnů!   Záruka 42 měsíců!

Tel.: 777 208 491  e-mail: info@har.cz  www.har.cz
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Mytí oken • čištění koberců • úklid po
malířích • běžný úklid • voskování podlah

malování • lakování

JAN BÖSSER

          tel.: 603 423 612
bosser@volny.cz

Žalanského 36/29, 163 00 Praha 6

Ú K L I D O V É  P R Á C E

rekonstrukce

stavební firma Hrabánek
Nad Jenečkem 344 

Hostivice, Praha - západ

www.hrabako.cz
hrabanek@hrabako.cz

tel.: 723 894 498

bytového jádra 
koupelen a bytu

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

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

Správa nemovitostí, účetnictví, 
vyúčtování služeb

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

Vám nabízí své služby.
 606 379 780

Pracovní doba: Po – pá 10.00 – 19.00 hod. 
     So dle objednávek

Každá desátá návštěva SLEVA!

Kadeřnictví SOŇA

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

Rekonstrukce, 
bytová jádra, 

koupelny, byty 

CK Hanka, 
Makovského 5, Praha 6

WWW.ZAJEZDY.HANKA.CZ

Internetový vyhledávač zájezdů
280 českých a 50 německých CK

POZVÁNKA
Podzimní trendy v líčení
19. září 2013 od 10, 14 nebo 18 hodin

Kosmetické centrum GERnétic, Slánská 381/10, Praha 6 

•   Odborná přednáška na téma líčení a správná péče 
o pleť

•   Ošetření rukou zdarma
•   Možnost zakoupení odličovacích přípravků se slevou
•   Vstup zdarma

Nutná rezervace předem na 602 501 191, 235 325 659 

www.gernetic.cz/kosmeticke-centrum

2

BYDLÍM TADY S VÁMI

PRO VÁS.

 774 116 505
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FUNKČNÍ  KONZOLE

SLEVY záclon, závěsů
DOPRAVA  ZDARMA

FUNKČNÍ  KONZOLE
(demontáž starých, zaměření 
a montáž nových)

SLEVY záclon, závěsů
DOPRAVA  ZDARMA

VŠE PRO VÁŠ BYT

NEVANOVA  1045 (dílna)
1047 (prodejna)

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

Pracovní doba:  Po–Pá  8.00–18.00 hod.

MUDr. Roubalová
Stomatolog
602 209 184
257 224 473

Plzeňská 164/2561
(u Klamovky)
Praha 5

základní péče na pojišťovny

přijímáme nové pacienty
SERVIS NOTEBOOKŮ A PC

DODÁVKY VÝPOČETNÍ TECHNIKY  
A SLUŽEB IT

 nové produkty dodáváme s důkladnou předprodejní přípravou
 významně prodlužujeme životnost techniky preventitivním servisem
 opravujeme notebooky, PC
 servis software: instalace, nastavení, komplexní řešení
 pro firmy: repasujeme a obnovujeme celé soubory notebooků a PC
 komplexní řešení pro stomatologické ordinace a praktické lékaře
  školení, dodávky a komplexní servis pro zrakově  
handicapované klienty

DEJTE SVÉMU POČÍTAČI ŠANCI NA DLOUHÝ ŽIVOT
Notebook Centrum s.r.o., Na okraji 44b, Praha 6

e-mail: ntk@ntk.cz; tel.: 720 235 285, 222 724 742

Otevřeno 
po dovolené 

od 15. 7. 

www.ntk.cz

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

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

KONTAKTUJTE NÁS A MY VÁM RÁDI 
ZODPOVÍME VŠECHNY DOTAZY 

A PROVEDEME VÁS ŠKOLIČKOU!

www.skolkamodrinek.cz

 604 433 057

ŠPANIELOVA 52a,
Praha 17 - Řepy

Opět
v

Řepích
šk

ol
ka Modřínek

AUTOSKLO
BÍLÁ HORA
VÝM NY VŠECH OKEN ZDARMA!!! na pojistnou událost

Doubravínova 335/26, 
163 00 Praha 6- epy
Pond  
(nebo dle domluvy)

 235 311 411 
 774 000 092, 774 000 093

POSKYTUJEME 
PRO VŠECHNY 
TYPY OSOBNÍCH 
I NÁKLADNÍCH 
VOZ  / V ETN  
TIR A BUS  

AKCE A SLEVY 
PRO FIRMY

P n
Občerstvení Stěrače BOSCH nebo Dálniční známka 201  

v ceně 150 Kč

+
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SUPER MILÁČKU,
PŘÍŠTĚ ZASE S NIMI!

NABÍDKA POUZE PRO REGION ŘEPY

200 Kč200 Kč
zaváděcí cena  

Zprostředkování STK a emisí

až do Vašeho domu 
STK Motol s.r.o. ve spolupráci s partnerským 

autoservisem Auto Řepy s.r.o. Vám nabízí novou službu 

STK až do Vašeho domu! 
Ceny STK a Emisí dle platného ceníku na www.stkmotol.cz

Auto dle Vašich časových možností vyzvedneme u Vás 
a dle dohody vrátíme po STK zpět!!

Případně zjištěné závady po dohodě odstraníme.

PRO OBJEDNÁNÍ VOLEJTE:

STK Motol s.r.o. - GARANT DŮVĚRYHODNOSTI
Plzeňská 215b, Praha 5 - Motol, tel.: 257 210 963

POUZE

PRO OBJEDNÁNÍ VOLEJTE:
Auto Řepy s.r.o.

Makovského 1390/38
konečná tramvají Řepy
163 00  Praha 6 - Řepy

tel.: 235 316 878, 602 526 080
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Autorizovaný prodejce Volkswagen 
Karlovarská 660, 163 00 Praha 6, tel.: 222 197 333, e-mail: prodej.volkswagen@klokocka.cz 
www.klokocka.cz, www.25let.cz


