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Babí léto: 12. září

Otevření Aktivního lesoparku Řepy: 16. září

Slavata triatlon tour: 13. září
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Vážení a milí čtenáři,
letní prázdniny opět uplynuly rychleji, než bychom si přáli, a žáky, studenty a jejich pedagogy če-
ká začátek školního roku. I v zářijovém čísle najdete pozvánky na spoustu zajímavých sportovních 
a kulturních akcí. A protože se toho v září v řepích bude konat hodně, připomenu jen tu největší 
akci, kterou je již tradiční Babí léto. Těšíme se, že se na Babím létě setkáme i s vámi, našimi čtenáři, 
a možná i s vítězi prvního kola naší nové soutěže. Překvapili jste nás svou fantazií a kreativitou, 
když se nám v redakci sešly vaše opravdu různorodé příspěvky na téma „Ráno v řepích“. S napětím 
budeme očekávat, co přinese nově vyhlášené kolo s podtitulem „Doprava v řepích“. Podrobnosti 
a hlavně výsledky prvního kola najdete v tomto čísle řepské sedmnáctky. hezké počtení vám za Re-
dakční radu přeje 

Martina Vojíková Vítková

Úvodní slovo
Úřední hodiny
Úřadu mč Praha 17

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

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

Czech	POINT Španielova 1280: 
v úředních hodinách živnostenského odboru

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

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

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

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

Rada	MČ	Praha	17	mj.:

VZALA	NA	VĚDOMÍ
•  sumarizaci stížností, petic a jiných podání 

za 1. pololetí roku 2015;
•  zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Pro-

gram zlepšování kvality ovzduší aglomerace 
CZ01 – Praha“ podle zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí;

•  zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Plán 
odpadového hospodářství hlavního města 
Prahy pro období 2016 – 2025“ podle zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na život-
ní prostředí.

SOUHLASILA
•  s navýšením počtu dětí na třídách základních 

a mateřských škol pro školní rok 2015/2016 
dle žádostí ředitelek mateřských a základ-
ních škol o schválení výjimky z počtu dětí ve 
třídách;

•  souhlasila a doporučuje Zmč jmenovat 
mUDr. Zdeňku neužilovou soudkyní přísedící 
Obvodního soudu pro Prahu 6;

•  s vypsáním výzvy veřejné zakázky malého 
rozsahu na službu zpracování projektové 
dokumentace a zajištění inženýrské činnosti 
„Rekonstrukce varny –j mŠ Pastelka, Špani-
elova 1316/27, Praha 6 - řepy“;

•  s vypsáním výzvy na stavební práce „Rozší-
ření zpevněné plochy u úřadu v ul. Žalan-
ského“;

•  s vypsáním výzvy na službu Výkon technické-
ho dozoru investora „Víceúčelové sportovní 
centrum na Chobotě“ a se jmenováním ko-
mise pro otevírání obálek a hodnocení na-
bídek;

•  se zahájením zadávacího řízení na realiza-
ci veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava 

dětského hřiště ul. Opuková, Praha 17 - ře-
py I. Etapa“ a se složením komise pro oteví-
rání obálek a hodnocení nabídek;

•  souhlasila a doporučuje Zmč schválit záměr 
prodeje bytových jednotek bytového do-
mu č. p. 1135, č. p. 1136 (Jiránkova ul.), 
č. p. 1195, č. p. 1196, č. p. 1197 a č. p. 1198 
(Vondroušova ul.) oprávněným nájemcům, 
včetně pozemků pod bytovými domy;

•  se zněním OZV, kterou se stanoví zóna s ome-
zením provozu motorových silničních vozidel 
na území hl. m. Prahy;

•  se zněním OZV o stanovení pravidel pro po-
hyb psů na veřejném prostranství na území 
hlavního města Prahy.

NESOUHLASILA
•  s prodloužením doby trvání provozovny 

sběrných surovin na pozemku parc. č. 38 ve 
vlastnictví soukromé osoby, lokalita ul. Ža-
lanského, k. ú. řepy.

SCHVÁLILA
•  rozpočtová opatření č. 35 – 38, rozpočtová 

opatření č. 39 – 43;
•  zadání realizace veřejné zakázky malého 

rozsahu na služby „Prohlášení vlastníka 
pro 8. etapu prodeje – II“ (bytových domů 
Jiránkova 1135, 1136 a Vondroušova 1195 
– 1198);

•  investiční akce, na které bude městská část 
uplatňovat požadavky na investiční dotace 
z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2016 a na ro-
ky další;

•  zrušení výběrového řízení na právní zastu-
pování městské části Praha 17.

Barbora Skalníková, Dis.,
kancelář starostky

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

PŘÍŠTÍ	ZASEDÁNÍ	ZASTUPITELSTVA	MČ	PRAHA	17	SE	KONÁ	23.	9.	2015	OD	14	HODIN.
Místo	konání:	ZŠ	genpor.	Fr.	Peřiny,	Socháňova	19/1139,	Praha	17	-	Řepy.

ŘEPSKÁ	SEDMNÁCTKA
září	2015	•	ročník	21

Redakce: mgr. Radka Sálusová, 
Bc. michaela Linhartová
Redakční	rada: J. Bösser (předseda), 
m. Vojíková Vítková, mgr. J. Synková, 
J. hájek, Tomáš Finger, Ing. J. Decker, m. Vaic
Vydavatel: městská část Praha 17
Periodický	tisk	územního	samosprávného	
celku	MČ	Praha	17.
Registrační	číslo: mk čR E 12174
Vychází	11×	ročně	v	nákladu: 12 000 ks
Redakce: Žalanského 291, 163 02 Praha 6,
tel.: 234 683 544, 720 524 688, 234 683 531, 
redakce@repy.mepnet.cz, www.repy.cz
Uzávěrka	pro	příjem	příspěvků: 
vždy 10. dne předcházejícího měsíce
Inzerce:	Tel.: 234 683 531, 720 524 688
Redakce	si	vyhrazuje	u	všech	příspěvků		
právo	redakčních	úprav.
e-mail:	redakce@repy.mepnet.cz
Grafika	a	tisk: Print Production, s. r. o.
Titulní	foto: Rozhledna v Aktivním lesoparku 
řepy (foto martin marek).



Z RADNICE

3

Vážení čtenáři,
léto uteklo jako voda a na většinu z nás 
čeká návrat do pracovního procesu, dětem 
začíná nový školní rok. možná, že září pro-
to není vaším oblíbeným měsícem, já přesto 
věřím, že připravované akce vám návrat do 
běžného života zpříjemní.
Samozřejmě se již všichni těšíme na tradiční 
Babí léto. V neděli 13. září by si pak děti ne-
měly nechat ujít finálový závod série Slavata 
triatlon tour. Případně vyrazte na druhý roč-
ník vinobraní v klášteře sester boromejek.
Ráda bych vás však upozornila zejména na 
akci, která se bude konat ve středu 16. září. 
V tento den bude otevřen Aktivní lesopark 
řepy. Jedná se opravdu o unikátní projekt, 
který se nám podařilo v řepích zrealizo-
vat a z kterého mám velikou radost. Areál 
byl spolufinancován z Operačního progra-
mu Pra ha-konku ren ce schop nost a nabíd-
ne opravdu široké spektrum ojedinělých 
spor tovně-relaxačních prvků určených pro 
všechny věkové kategorie. naleznete zde 
např. téměř 9 metrů vysokou rozhlednu se 
šroubovitým tobogánem, děti jistě zaujmou 
kličkovací kůly pro hru na honěnou, lanová 
dráha s hrazdami či svahová skluzavka kopí-
rující terén v délce 6 metrů a mnoho dalšího. 
nesmím opomenout ani hudební prvky jako 
např. velký xylofon či „pouliční muzikanty“ 
– tedy postavy z nerezové oceli otáčející se 
kolem své osy a vydávající zvonivé zvuky. 
nechybí zde ani altán k odpočinku, místo na 
opékání buřtů či hřiště na pétanque.
Věřím, že se lesopark na Fialce díky své ná-
paditosti a rozmanitosti jednotlivých prvků 
pro nás všechny stane oblíbeným místem pro 
trávení volného času a aktivní odpočinek.

Jitka Synková

Slovo starostky

BABÍ LÉTO

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

celou rodinu.

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

Těšíme se na vás!

12. září 2015 od 14:00 hod.

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

koncerty skupin, atd.

Slavnostní jízda historických vozidel
Dne 12. září budou v rámci programu „Babího léta“ projíždět 

Prahou 17 auto-veteráni a moto-veteráni 

Startovat budou cca ve 14 hodin, jejich cesta bude pak pokračovat dále směrem na Zličín.

Účast na jízdě je otevřená i pro všechny zájemce z řad majitelů historických vozidel. 

Startovné se neplatí a účastníci pojedou podle zpracovaných mapek, které obdrží před startem.

Jízda nemá soutěžní charakter.

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

Shromaždiště	vozidel	je	před	úřadem	Prahy	17	
v	ulici	Žalanského.	

Je třeba se dostavit k vyřízení formalit 
v dostatečném předstihu, nejpozději v 13.40 hod. 

Všichni jsou vítáni.

Mokro o Michalu, 
studeno o Štědrém dnu.

Po svatým Matouši čepici na uši.

Pranostiky na měsíc září

Svatý Václav víno chrání, 

po něm bude vinobraní.

Září víno va
ří a co 

nedovaří, říjen dopeče.

Září, na léto 
jde stáří.

Divoké husy na odletu 

- konec i babímu létu.
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OTÁZKA MĚSÍCE ZÁřÍ

Téma měsíce: Třídění odpadu
Umožňuje naše městská část dostatečné třídění odpadu?

Ano, umožňuje! Třídění mne baví – člověk může sám 
přispět k ochraně životního prostředí a zmírnit zá-
těž, kterou způsobuje této planetě. Dá to jen trochu 
práce, času a přemýšlení. Třídíme sklo, plasty, pa-
pír, drobný elektroodpad a krabice od nápojů. Sběr 
kovových obalů byl na nějaký čas přerušen, protože 
magistrát vypsal novou soutěž na tuto službu. máme 
kontejnery na použitý textil. O tento projekt jsem se 

tak trochu v minulosti zasadil coby člen komise pro životní prostředí. Po 
vzoru nadšenců ze Španielovy ulice jsem sehnal lidi z okolí makovského 

ulice a již roky kompostujeme bioodpad. Od jara už toto zabezpečuje 
magistrát, ale jen občasným přistavováním velkoobjemových biokon-
tejnerů. Vím o obcích, kde jsou celodenně umístěny „biopopelnice“. mít 
doma 14 dní slupky od brambor není příjemné. Zde vidím možnost zlep-
šení služeb pro občany – abych jen nechválil! Jsou přistavovány kon-
tejnery na velký odpad z domácností, který se do běžných kontejnerů 
nevejde a nepatří. Těším se, že se jednou dočkám třídění zbytků olejů 
(v některých zemích toto již funguje) a na plánované zřízení sběrného 
dvora.

Touto problematikou jsem se nikdy nezabýval, 
a proto na otázku neumím odpovědět. Raději se 
vyjádřím k recyklování obecně. Odpad se třídí, aby 
ho bylo možno recyklovat a tím se šetřilo přírod-
ními zdroji. Díky opětovnému použití recyklátů je 
každým rokem zachráněno přes 20 km2 přírody, což 
není málo. Třídit odpad je tedy rozhodně záhodno.
Z okolí svého bydliště vím, že kdo recyklovat chce, 

správný kontejner si má možnost najít. Jako větší problém ve spojitosti 
s odpady se mně jeví následující:
–  Bezdomovci vybírají z kontejnerů odpadky, které nechávají v jejich okolí.

–  Roznašeči letáků nechávají hromádky novin přede dveřmi a vítr je roz-
foukává po okolí. 

–  Obyvatelé rodinných domů odkládají pytle s odpady v kontejnerových 
stáních na sídlišti.

–  někteří spoluobčané vystavují okolo kontejnerů šaty, obuv a potravi-
ny – asi k dalšímu využití.

–  Jiní zase ke kontejnerům odkládají velkoobjemový odpad, který patří 
do sběrných dvorů.

– A ti nejvíc otrlí se zbavují odpadů zakládáním černých skládek.
Uvedené nešvary jsou naštěstí projevem jedinců, kteří ale svým jedná-
ním dokáží prostředí, ve kterém žijeme zhoršit všem.

Chybí mi třídění kovů – i takové konzervy a víčka 
od jogurtů se nastřádají. Sem tam přihodíte pár 
upadlých šroubů nebo starou lampu a za chvíli 
máte pár metráků. Třídění kovů mi chybí nejvíce 
– házet to do směsného odpadu je prostě hloupé.
kompostování bio odpadu je nedostatečné, stačí 
se kouknout, kolik bio odpadu se válí v popelni-
cích. Spálit ho je obtížné a na skládkách produku-

je metan. A za úvahu stojí v řepích vystavit i jeden, dva kontejnery, 
jen na hadry/koberce/textilie? Do kontejnerů s oblečením se nedá 
dát vše.
Jinak odvoz „klasického“ odpadu (papír + plasty + směsný) je velmi 
dobrý. Občasným přeplněním prostě nelze z povahy věci zabránit. 
Zde práci s odpady hodnotím na výbornou.

Jiří Hovorka

Jan Bösser  ODS

Petr Stloukal  PRO PRAHu

Otázka na příští měsíc: Elektronické odbavení na radnici
Vyhovuje vám současný systém? uvítali byste možnost si návštěvu elektronicky objednat na konkrétní čas?

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

Tradiční třídění na sklo-plast-papír považuji za 
standard a jsem ráda za to, že funguje celkem bez 
problémů. Popelnice na Tetrapaky jsou fajn, ale je 
jich málo, považovala bych za důležité, aby byly 
u každého popelnicového stání, ne jen sem tam 
něco. Byla bych potěšena, kdyby se vrátila mož-
nost třídit i kovové odpady, která se rozběhla, 
osvědčila a zmizela. Patřím k lidem, kteří uvítali 

možnost kompostování a v této činnosti pokračuji i dnes.
Považuji však za chybu, že komunitní kompostování v řepích stojí 
a padá se soukromou iniciativou pár aktivních občanů řep. Domní-
vám se, že by možnost třídit bioodpad měli dostat i jiní občané a v ji-
ných částech řep. Za trefu zcela vedle pak považuji způsob, jakým je 
tato možnost ošetřena teď – jednou za čas přistavit kontejner neřeší 
pravidelný a přitom drobný denní bioodpad. 

Dušana Kozlovská
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V	zastupitelstvu	jste	první	volební	období.	
Co	vás	k	této	pozici	dovedlo?
Do zastupitelstva mě dovedl zejména fakt, že 
jsem již téměř třináct let členem Občanské de-
mokratické strany. na kandidátce jsem se umís-
til na volitelném místě a ODS získala v komu-
nálních volbách takovou podporu, která mě do 
této pozice dostala. nedělám si iluze, že voliči 
volili Jana Bössera – myslím, že svou podporou 
ocenili politický subjekt, který pro řepy mnoho 
dobrého v minulosti udělal, a ještě snad udělá.

Členem	ODS	jste	dlouhá	léta.	Čím	vás	
oslovila	právě	tato	strana?
Já jsem se vždy zajímal o historii a politiku, 
hlavně díky výchově mého táty. Ten mne k to-
mu hodně vedl a hlavně mi stále říkal – musíš 
číst, číst a číst! nikdy jsem nebyl u komunistů, 
ani v SSm (Socialistický svaz mládeže – komu-
nistická mládežnická organizace) ani v ROh 
(Revoluční odborové hnutí – jednotná, jakoby 
odborová organizace, opět pod vedením komu-
nistické strany). V době listopadové revoluce mi 
bylo dvacet sedm let a do té doby jsem nevolil, 
protože jsem se odmítal zúčastňovat tohoto 
„ divadla“. Takže v roce 1990 jsem se stal prvo-
voličem a samozřejmě jsem volil tehdy nejmo-
hutnější protikomunistickou sílu – Občanské Fó-
rum. Po rozpadu tohoto hnutí jsem se přiklonil 
k ODS. Tehdy jsem snad pochopil rozdíly mezi 
pravicovými názory a levicovými idejemi. A ODS 
mi připadala jako nejsilnější nositelka pravico-
vých názorů. někdy na přelomu tisíciletí, když 
nastal, dle mého názoru, hrozivý nástup levice, 
jsem přemýšlel, co ještě bych mohl, kromě toho, 
že chodím ke všem volbám a volím ODS, pro naši 
pravici udělat. A tak jsem si řekl, že se poprvé ve 
svém životě zkusím stát členem politické strany. 
Víte, já mám rád osobní svobodu a nezávislost, 
a tak jsem počítal s tím, že mne to do roka omrzí 
a odejdu. no a za měsíc to bude 13 let, co jsem 
členem ODS. Pochopil jsem, že lidé se slučují do 
spolků, aby mohli více prosadit své názory.

S	jakými	plány	a	představami	jste	do	
nového	zastupitelstva	vstupoval?
musím přiznat, že s žádnými konkrétními či re-
volučními plány. Chtěl bych zkrátka pracovat ku 
prospěchu řep a jejich obyvatel a funkci zastupi-
tele dělat zodpovědně. moje zásada je taková, že 
když někde jsem, tak tam chodím a když nemám 
čas, tak se z toho spolku nebo klubu zkrátka od-
hlásím. Pokud tedy jsem teď zastupitel, tak je to 
moje priorita, které se musí podřídit můj osobní 
život a mé civilní zaměstnání. moje neúčast by 
mohla být způsobena jen vážnou nemocí či úra-

zem... A to platí i pro moji účast v ODS či Redakč-
ní radě. Zkrátka, když jsem něčeho členem, tak 
jedině platným!

O	co	myslíte,	by	mělo	nynější	
zastupitelstvo	usilovat?	Co	by	se	v	Řepích	
mělo	změnit?
myslím, že nejdůležitějším úkolem tohoto ob-
dobí je výstavba Domu s pečovatelskou službou. 
Dalším úkolem je akce, která se bohužel táhne 
již delší dobu a tou je Sportovní centrum na Cho-
botě. Je to velká investice, velká stavba a pro-
to diskuse o tomto projektu trvají tak dlouho. 
myslím, že diskuse by měly skončit a mělo by se 
začít stavět. Vím, že až se to postaví, tak mnozí 
„pobitvěgenerálové“ budou říkat, že bazén měl 
být menší, hala větší, atd... Absolutní konsensus 
všech nikdy nenastane a já jsem přesvědčen, že 
je třeba to dotáhnout k nějakému konci.

V	novém	volebním	období	jste	se	stal	
i	předsedou	Redakční	rady	Řepské	
sedmnáctky.	Co	se	vám	na	této	práci	líbí,	
či	co	byste	si	přál	změnit?
Já jsem v Redakční radě od samého vzniku časo-
pisu a musím přiznat, že „Sedmnáctka“ je takové 
moje dítě. Pamatuji doby, kdy jsme s tehdejším 
předsedou Pavlem maxou a celou Redakční ra-
dou časopis vymýšleli od samého začátku. Ta 
práce mne celých devět let bavila a baví. To, že 
jsem se stal před rokem předsedou, cítím jako 
určité ocenění mého působení. Snad mám i na 
podobu zpravodaje trochu větší vliv.
V kolektivu Redakční rady a s našimi re dak tor-
ka mi se mi vždy dobře pracovalo. I když jsme 
někdy měli na různé věci rozdílné názory, 
což je normální a zdravé, byli jsme schopni se 

 dohodnout ku prospěchu věci a tou byla a je 
 řepská sedmnáctka.
A co bych v časopise změnil? To je velmi těžká 
otázka. nechci říci, že „Sedmnáctka“ je doko-
nalá, ale pokud se u něčeho dosáhne určitého 
standardu, je pak těžké něco nového vymýšlet. 
Ale snažíme se. například chceme více zapojit 
čtenáře, aby se více zajímali o svou obec, ukazo-
vali na nešvary, vymýšlíme soutěže... 
 
Jak	dlouho	žijete	v	Řepích	a	jak	se	vám	tu	
líbí?
Teď na podzim to bude devatenáct let. nechci 
stále jen chválit, ale nemohu jinak než říci, že 
jsem tu velmi spokojený. Před tím jsem bydlel 
v nuslích, a když jsem se sem přistěhoval, tak 
jsem byl nesmírně překvapen, jak se tu žije spo-
lečenským a sousedským životem. V nuslích jsem 
neznal akce jako čarodějnice, Babí léto, jarmar-
ky a dětské dny, kde se děti vyřádí, dospělí si dají 
pivko a pokecají o životě. Je to tu takový polo-
venkov či maloměsto, ale výhody hlavního měs-
ta zůstávají. V nuslích jsem opustil svůj činžák 
a nikoho neznal a nikdo neznal mě. Tady na ulici 
stále někoho zdravím a někdo zdraví mě, což se 
mi velmi líbí. Zároveň si také více vzájemně „vi-
díme do talíře“, ale i tak je to fajn!

Přál	byste	si	tady	něco	změnit?
Tady se toho za minulá léta tolik změnilo a udě-
lalo, že opravdu nevím. napadá mě sběrný dvůr, 
cyklostezka. A louku před radnicí by bylo pěkné 
přeměnit na jakýsi park s klikatými cestičkami, 
lavičkami, stromy a keři. Prostě klidné a tiché 
místo na procházky, randění či posezení s pěk-
nou knihou. mám radost z naučné stezky a ještě 
bych si přál nějakou „síň tradic“ či „mini muze-
um“ řep. Ale nevím, asi se to nedá vše časově 
a investičně zvládnout v tomto volebním ob-
dobí. každopádně priorita je pro mne dům pro 
seniory!

Děkuji za rozhovor.
Radka Sálusová

Otázky pro zastupitele Jana Bössera
V tomto čísle našeho zpravodaje vám představujeme zastupitele Jana Bössera, který je členem našeho zastupitelstva první volební 
období. Kromě toho je dlouholetým členem Redakční rady Řepské sedmnáctky a na podzim loňského roku se stal jejím předsedou.

Jan Bösser (ODS, věk 53)
•  V řepích žije od roku 1996.

•  Vystudoval Střední průmyslovou školu 
zeměměřičskou.

•  Pracuje jako živnostník v úklidových 
službách.

•  Rozvedený, 4 děti (2 kluci a 2 holky, 
2 vlastní a 2 nevlastní).

•  Záliby: turistika, hudba, literatura, 
historie, politika, diskuse s lidmi, kteří 
mi mají co říct, řepská sedmnáctka.

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

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

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

Těšíme se na vaše příspěvky!

ŘEPSKÁ vyhlašuje novou soutěž pro všechny čtenáře!!!

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

Kinobus přijede opět do Řep

Loučení s deváťáky
Slavili jsme Svátek sousedů

„DOPRAVA V ŘEPÍCH“

Uzávěrka pro příjem příspěvků je 10. 11. 2015.

Pro vás všechny soutěživé vyhlašujeme téma: 

„DOPRAVA V ŘEPÍCH“ a necháváme jen na 

vašem uvážení, jakým způsobem toto téma  

ztvárníte. Můžete zaslat fotografii, namalovat  

obrázek, napsat báseň, povídku či fejeton… 

Fantazii se zkrátka meze nekladou!

ŘEPSKÁ Vyhodnocení soutěže „RÁNO V ŘEPÍCH“

Setkání s občany na téma	„Dům	s	pečovatelskou	službou“
8. 10. 2015 v 17 hodin, velký sál kC Průhon, Socháňova 1220
Vedení městské části Praha 17 vás zve na setkání, kde bychom vás rádi seznámili s připravovaným projektem  
a základními informacemi týkajícími se plánované výstavby Domu s pečovatelskou službou v řepích. Těšíme se na vás!

1.  místo, Helena Lieblová

Moje ráno v Řepích
V Řepích bydlím s manželem už dlouho. Pamatuji si rána, kdy jsme jezdili 
pro maso na Kavalírku, a pamatuji si rána, kdy manžel nosil děti na koni 
k tramvajové zastávce na konečné, protože všude kolem bylo blátivé 
staveniště. Přesto se nám v Řepích líbilo už tehdy.
A dnes? Za žádnou cenu bych neměnila. Jsem už v důchodu, takže každé 
všední ráno vykouknu z okna v 7 hodin a pozoruji, jak po chodníku pod 
oknem kráčí mí řepští spoluobčané na městskou hromadnou, která je 
doveze do práce. Někteří spěchají rychle a dychtivě v očekávání nových 
zážitků, jiní jdou pomalu, tiše pokuřují a v duchu jsou ještě v teplé posteli 
či u voňavé kávy. Zatroubí vlak od Hostivic na přejezdu, kolem projede 
stoosmdesátka směr Zličín a z Ruzyně právě startuje letadlo, přemýšlím, 
kam asi letí? Za sluncem do teplých krajů nebo na sever za dobrodružstvím? 
To vše ráno v Řepích mám jako na dlani. Protože bydlím v Galandově 
ulici, tak jako bonus k tomu ještě vidím pěkně vedle sebe fotbalové hřiště, 

Sokolovnu, školu a klášter boromejek. Každé ráno 
mi zazvoní zvony, zakokrhá kohout a mně je krásně 
jako kdysi na venkově u babičky.
Dnešní červnové ráno v Řepích je pro mne jedno 
z nejkrásnějších, protože mi v 7.30 zatelefonoval 
syn a oznámil, že se mi v motolské porodnici právě 
narodila čtvrtá vnučka. Takže po Markétce, Barborce 
a Vanesce máme ještě Sofii. Je to holčička jako lusk 
s kšticí černých vlásků a sestřičky v porodnici jí 
přezdívají „mončičák“. 
Tak vítej naše milá holčičko a ať se ti v Řepích dobře 
žije a jsi zde spokojená jako tvoje babička.

3. místo, Lenka Johnová

Vážení čtenáři,

když jsme na jaře vyhlašovali novou soutěž s názvem „Ráno 
v Řepích“, netušili jsme, jak velký ohlas bude tato soutěž mít. 
Do redakce přišla opravdu velká spousta příspěvků, která nás 
velmi potěšila a zároveň ukázala, jak jsou naši čtenáři kreativní.

Přišly malby, fotografie, fejetony, povídky… vše krásně zobrazující 
ranní Řepy. Vybrat ty „nej“ příspěvky nebylo vůbec jednoduché, 
přesto vám s radostí představujeme vítěze.

První místo získal jednoznačně nejoriginálnější příspěvek, 
košile s cestou po Řepích autorky Heleny Lieblové, která své 
řepské zážitky namalovala na starou tatínkovu košili. Druhé 
místo patří fotografii Lucie Pěnkavové a třetí místo obsadil 
fejeton Lenky Johnové.

Výhercům gratulujeme, budeme je brzy kontaktovat.

2. místo, Lucie Pěnkavová
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Vinobraní se uskuteční v neděli 13.	září	od	14	hod. v klášterní zahradě, 
k Šancím 50, Praha-řepy. Pro návštěvníky je připraven bohatý kulturní 
program, burčákomat, stánky s občerstvením, ochutnávka vín, kavárnička 
s domácími koláči a pamatováno je i na zábavu pro malé děti. 
V průběhu odpoledne vystoupí moravský zpěvák lidových písní Jožka Šmu-
kař s cimbálovou muzikou, Jana Rychterová a Two Voices, kapela Jauvajs 

hrající tradiční irskou hudbu s folkovými prvky a Folklorní soubor Rosénka 
z Dejvického divadla. moderování se ujal netradiční pár moravská robka 
a michal Svatý. moderátor říká: „Už jste někdy potkali živého chlapa, který 
je svatý? Pokud ne, přijďte se podívat na řepské vinobraní a tam ho uvidíte 
na vlastní oči.“
mezi čestnými hosty opět přivítáme pátera Lukáše Lipenského z Rytíř-
ského řádu křižovníků s červenou hvězdou, který na loňském vinobraní 
požehnal první sazeničce vinné révy. Tím byl v klášterní zahradě založen 
malý vinohrad, jehož vybudování se účastnili dobrovolníci z české spoři-
telny, a. s. a který má nyní čtyřicet hlav vinné révy. na první sazenici již 
dokonce zraje víno. Odrůdy jsou různé, pocházejí z jižní moravy a Domovu 
je věnoval Jožka Šmukař.
Vinobraní podporuje městská část Praha 17, vstupné je dobrovolné a vý-
těžek z něj poputuje na sbírkový účet, který slouží k dofinancování po-
třeb Domova. Z něj jsou hrazeny zejména výdaje za zdravotnický ma teriál, 
pomůcky pro dlouhodobě ležící inkontinentní pacienty, rehabilitační 
a ostatní pomůcky pro zkvalitnění života nemocných.
Domov sv. karla Boromejského v Praze-řepích je nestátní nezisková orga-
nizace, která poskytuje zdravotní a sociální služby nemocným seniorům. 
Součástí Domova je i samostatný pavilon, kde se nachází denní stacionář 
sloužící k péči o zdravotně postižené (zejména seniory) po dobu, kdy jsou 
jejich příbuzní, kteří se o ně starají, v zaměstnání.

Ing. Monika Straková

V řepích se chystá již druhé vinobraní
Po loňské premiéře proběhne v Domově sv. Karla Boromejského v Praze-Řepích druhý ročník klášterního vinobraní. 
Nově založená vinice sv. Karla se sice teprve rozrůstá, ale již nyní je co oslavovat.

Foto: -ras-

Srdečně vás zveme na slavnostní otevření  

Aktivního leSopArku Řepy

přijďte si prohlédnout Aktivní lesopark Řepy, který nabízí více než 25 sportovně 
relaxačních prvků. najdete zde i ptačí vyhlídku nebo můžete využít jedinečnou 
skluzavku kopírující terén a spoustu dalších originálních prvků.

připravena komentovaná prohlídka 
jednotlivých herních prvků,  
občerstvení, opékání špekáčků.

středa 16. září 2015 v 17 hodin
lesopark na Fialce – u rozhledny

projekt byl spolufinancován z operačního 
programu praha–konkurenceschopnost.

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOSTK

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

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

odstraňování plísní)
✗	  zářivky a výbojky

Harmonogram	mobilního	sběru	nebezpečného	odpadu	v	Praze	17:

10.	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

NVelkoobjemové 
kontejnery v září
Velkoobjemové	 kontejnery	 (VOK)	 budou	 přistavovány	 v	 pracov-
ní	dny	ve	čtvrtek,	pátek	v	odpoledních	hodinách	od	14	do	18	hod	
a	v	sobotu	od	12	do	16	hod.	Po	celou	dobu	přistavení	bude	přítom-
na	obsluha,	která	bude	koordinovat	ukládání	odpadů.	VOK	nebu-
dou	na	daném	stanovišti	zůstávat	přes	noc.
VOK	jsou	financovány	z	prostředků	Magistrátu	hlavního	města	Prahy.

•			 3.	9. ke kulturnímu domu x U Boroviček
•			 4.	9. Parkoviště v ul. na moklině (u rest. U hasiče)
•		11.	9. Parkoviště Drahoňovského
•		12.	9. křižovatka ul. Laudova x k Trninám
•		17.	9. Parkoviště hofbauerova x Žufanova
•		18.	9. Parkoviště u objektu Bílý Beránek (Šímova ul.)
•	24.	9. ke kulturnímu domu x U Boroviček
•	25.	9. Parkoviště v ul. na moklině (u rest. U hasiče)
•	26.	9. Parkoviště Drahoňovského

Co	lze	odložit	do	VOK
VOk jsou určeny pouze pro objemný	odpad	z	domácností jako je např. 
nábytek, sportovní náčiní, koberce, umyvadla a záchodové mísy.

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

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

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

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

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

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

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

Harmonogram	pro	podzim

2.	–	9.	září	2015
Socháňova, makovského, Žalanského, Slánská, čistovická, karlovarská.

10.	–	30.	září	2015
Slánská, Skuteckého, Bazovského, Galandova, na Chobotě, 
makovského, Engellmüllerova + okolí, karlovarská, Vondroušova, 
Drahoňovského, čistovická, Zrzavého, Laudova, mrkvičkova, 
nevanova, Šímova. -red-

Kam s bioodpadem

Přistavované kontejnery budou s obsluhou.

Do bioodpadu a tím i do biovoku patří: listí, tráva, plevel, zbytky rostlin, 
dřevní štěpka z větví stromů a keřů, piliny, hobliny, spadané ovoce, zbytky 
ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky od vajec apod.

Do bioodpadu a tím i do biovoku nepatří: zbytky jídla (tzv. gastroodpad), 
jedlé oleje, uhynulá zvířata, znečištěné piliny, biologicky nerozložitelné 
odpady apod.

Biovoky jsou financovány z prostředků magistrátu hlavního města Prahy.

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

Ing. Jaroslava Hrdličková, 
Odbor životního prostředí a dopravy

Stanoviště	BIOVOK:

•  20.	9.	(ne)	9	–	12	hod. – parkoviště ul. hofbauerova x Žufanova
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Je chvályhodné, že se bikros snaží dělat mnoho pro děti. Ale již méně pro 
občany bydlící na Bílé hoře, kterým takto stabilně ničí životní prostředí!       

Václav Dbalý, zastupitel  
předseda Dopravní komise

Ekologické parkování?! Horké léto řepských hasičů
Pokud jsme se my všichni letošní léto pořádně ohřáli, tak o naší jednotce 
dobrovolných hasičů to platí dvojnásob. naši hasiči se totiž nejen ohřáli, 
ale také řádně zapotili. 
Jen od počátku měsíce července do poloviny srpna měli osm ostrých vý-
jezdů, z nichž pět bylo k požárům, dva na otevření bytů pro policii čR a je-
den výjezd se později ukázal jako planý. V letošním parném a suchém létě 
hasili požáry v hostivicích a nebušicích. Asi největším ohněm, se kterým 
bojovali, byl les v Olešné u Rakovníka. S tímto živlem za účasti mnoha dal-
ších hasičských sborů ze středočeského kraje bojovali bezmála dva dny 
a postupně se na něm vystřídala čtyři družstva. 
Za odvedenou práci našim hasičům jistě patří velký dík!

Jaroslav Hájek,
zástupce starostky

Opravdu nenormální 
jednání!
Fakt, že odpadky patří do koše, ví snad každý. Tedy každý kromě jed-
noho obyvatele nevanovy ulici. Tady někdo vyhazuje odpadky přímo 
z okna! Obyvatelé ulice jen nevěřícně kroutí hlavou…
Viníka se zatím nepodařilo odhalit, ale fotografie (za kterou děkujeme 
Aleně Pickové) je opravdu alarmující!

ukončení počítačových 
kurzů pro seniory
30. červen je bezesporu dnem, na který se těší všichni školáci. Z rukou 
svých pedagogů převezmou vysvědčení a již mohou vykročit k sluncem 
zalitým prázdninám.
Letos se však tento den stal významným také pro všechny účastníky se-
niorských počítačových kurzů, které pro naše seniory pravidelně orga-
ni zu je Centrum sociálně zdravotních služeb. Právě 30. června všichni 
účastníci slavnostně převzali diplomy o absolvování kurzů z rukou sta-
rostky mgr. Jitky Synkové, zástupkyně ředitele CSZS Ing. Jaroslavy Ši-
monové a také mgr. Dany kropáčové a mgr. hany Veselkové, které kurz 
pravidelně a trpělivě vedly.
Všechny dámy popřály absolventům zejména bohaté uplatnění naby-
tých poznatků v praxi a snadnou práci s počítačem i v budoucnu.
Počítačové kurzy pro seniory probíhají v naší městské části pravidelně, 
vždy jedenkrát týdně jednu hodinu. Pozvánku na podzimní běh těchto 
kurzů naleznete na straně 16.
A jak hodnotili počítačové kurzy sami účastníci? Za všechny snad jen 
jedno vyjádření: „Kurz se mi líbil moc – a to je slabé slovo! Přišla jsem 
sem úplně nepolíbená a díky získaným znalostem jsem si pořídila již 
 alespoň tablet!“ -ras-

Foto: -ras-

NOVINKA:	Online	katalog	

Od září 2015 můžete nahlédnout do nového online katalogu knih, 
který najdete na webu www.pruhon.cz. 
Online katalog umožňuje:
➢  vyhledávání knih a jejich aktuální dostupnost
➢  přihlášení do čtenářského konta
➢  možnost rezervace knih a prodlužování výpůjček

Otevírací	doba	platná	od	7.	9.	2015

Po – Pá 9.00 – 19.00 
So –  9.00 – 13.00

Místní	knihovna	
Praha-Řepy
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Jste	nositelem	velmi	zvláštního	
jména.	Musím	se	hned	na	úvod	
zeptat,	jak	se	ve	vaší	rodině	
objevilo?
Já jsem již třetí v rodě, začalo to 
u dědečka. můj dědeček má svátek 
i narozeniny ve stejný den. Tvrdil, 
že tehdy bylo jméno ještě v kalen-
dáři, a tak se domnívám, že pra-
babička tehdy koukla do kalendáře 
a řekla si: „Dnes je Remigia, to je 
docela dobrý…“ (směje se). Připa-
dá to na 1. října, dnes Remigia již 
vystřídal Igor. V téhle naší pěkné 
rodové tradici jsem pokračoval i já, 
takže mám pětiletou holčičku Sáru 
a dvouletého Remigia nejmladší-
ho... 

Kromě	jména	jste	však	zdědil	
i	rodové	sportovní	vlohy.	
Začínal	jste	ale	u	ragby…
Děda byl z generace „Sokolů“. Teh-
dy se sportovalo obecně. Asi nebyl takový borec jako třeba František Douda 
v té době, ale byl dva nebo dva a půl metru od světového rekordu ve vrhu 
koulí. A to já jsem nikdy nebyl, rekord je 23 m, já jsem se dostal na dvacet.
Táta byl už opravdu vrcholovým sportovcem, a tak bylo jasné, že jsem byl 
ke sportu vedený. hrál jsem ragby, nejdříve jsem dělal ve škole judo. Vy-
růstal jsem na sídlišti na Lukách, ve škole jsem hrál basket, fotbal, později 
jsem začal hrát ragby. nejdříve jsem jezdil do Chrášťan, pak jsem přestou-
pil na Smíchov na Tatru. hrál jsem osm let, potom ale přišly nějaké drobné 
křivdy. mezitím jsem s tátou trénoval i atletiku.

To	je	ale	velký	rozdíl,	přesedlat	z	ragby	na	vrcholovou	atletiku!
ne, že bych byl úplný individualista, ale v atletice jsem věděl, že si za 
všechno můžu sám. když hodím málo – sám jsem vinen. Tady je ragby sice 
na dobré úrovni, ale v mládežnických kategoriích opravdu hrálo tak pět, 
šest lidí z toho týmu a zbytek se jen vezl. Vadilo mi, když se pak všichni 
radovali „my jsme vyhráli“, ale já si říkal – „ne, ty si to opravdu nevyhrál“. 
Právě proto jsem se potom začal ubírat k individuálnímu sportu. Takže 
jsem v 16 letech začal dělat atletiku.

Koule	–	to	tedy	byla	samozřejmost?
mně to zkrátka šlo a měl jsem toho nejlepšího trenéra, jakého jsem mít mohl. 
Samozřejmě jsem toho zkoušel víc – házel jsem diskem, oštěpem, běžel závod 
na 100 m. Ale nic z toho nebylo zázračné. možná bych se prosadil na úroveň 
širší české špičky, ale v té kouli jsem si věřil, že bych mohl opravdu prorazit.

Jaké	to	je	mít	za	trenéra	otce?
Tuhle debatu jsem vedl mockrát. Ve sportovním prostředí se tento feno-

mén „trenér otec“ vyskytuje dost 
často. my to máme s tátou dost 
specifické, jsme si povahově velmi 
podobní, takže to bylo většinou 
dobré. když jsme se názorově ne-
shodli, tak jsme se pohádali a pak 
to zase bylo v pohodě. 
myslím, že bez táty bych se nedo-
stal tam, kde jsem byl, na druhou 
stranu jsme oba stejní blázni, kteří 
nikdy neřeknou: „Teď už jsem na-
trénoval dost a měl bych si odpo-
činout…“ 

Je	těžké	ve	sportovním	světě	
nést	tohle	známé	jméno	nebo	
je	to	spíš	výhoda?
Záleží ve spojitosti s čím. Obecně 
nést tohle jméno je zvláštní. To 
jméno je dost atypické, každý si ho 
pamatuje… negativní na tom jsou 
ta očekávání. někdy se taky stalo, 
že jsem na závodech vyhrál a me-

daili mi předával táta, což bylo trochu zvláštní. Bohužel, když se řekne 
tohle jméno, tak také většině lidí vyvstane na mysli slovo doping. Tenhle 
„cejch“ si nesu vlastně od malička. Dnes jsem se s tím už ale smířil…

Jak	vám	téma	dopingu	tatínek	vysvětloval?
Táta se vždy bavil na tohle téma otevřeně. myslím, že je to jeho klad, 
na druhou stranu trochu mínus, protože je zaškatulkován jako obhájce 
dopingu. Já osobně si nemyslím, že můj táta je obhájce dopingu. říkal, 
došel jsem na nějaký limit, a už to nešlo dál. Léky, které užíval, byly vlast-
ně na podporu rychlejší regenerace organismu, taková ochrana zdraví 
– dávaly se také např. dětem po těžkých úrazech. Proto jsem nikdy nežil 
v dogmatu, že si to vezmeš, a narostou ti svaly. Spousta lidí mě ale pode-
zřívala, že doma máme „bůh ví co“. naučil jsem se s tím žít a myslím, že se 
s tím bude muset naučit žít i můj syn.

A	jaké	byly	vaše	sportovní	úspěchy?
V mládežnické kategorii jsem několikanásobný mistr republiky v ragby (žá-
ci, kadeti, junioři), pak jsem začal dělat atletiku, byl jsem žákovský mistr 
republiky, mistrovství republiky jsem vyhrál pak i v kategorii dospělých, 
byl jsem juniorským mistrem Evropy, což si myslím, že je jeden z mých nej-
větších úspěchů. Poslední je to, že jsem mistrem republiky v americkém 
fotbalu.

Americký	fotbal?	To	je	další	posun?
když jsem dostal trest, začal jsem hrát americký fotbal. konečně po ad-
ministrativních válkách jsem se dopracoval k tomu, že mohu aktivně hrát 
a získal jsem tedy tento mistrovský titul.

Bez svého táty bych se ve sportu 
tak daleko nedostal
Dnešní sportovní rozhovor vám představí atleta Remigia Machuru ml., který se stejně jako jeho otec (který je dodnes držitelem 
českého rekordu ve vrhu koulí výkonem 21,93 m) a dědeček závodně věnoval vrhu koulí. A stejně jako jeho otec, který po 
závodech Evropského poháru v Moskvě v roce 1985 pro pozitivní dopingový nález dostal dvouletý distanc, tak i Remigius ml. 
musel uprostřed slibně rozjeté kariéry bojovat s trestem za pozitivní dopingovou zkoušku.

Remigius Machura s dcerou Sárou a synem Remigiem nejmladším.

Foto: Archiv R. Machury



Mluvíte	teď	o	svém	trestu	–	
za	co	přesně	jste	ho	dostal?
Za rekombinát růstového 
hormonu. Dostal jsem trest na 
dva roky, proti tomu jsem se 
odvolával a byl jsem nejdříve 
přesvědčen, že se k atletice 
vrátím, že se celý problém tím 
odvoláním vyřeší. Bohužel 
se tak nestalo, dostal jsem 
opravdu dva roky a ukončil 
svou závodní činnost v atle-
tice. hledal jsem nějaký jiný 
sport, který mě bude bavit 
a udrží v nějaké kondici. Vy-
bral jsem si fotbal, ale všech-
no nešlo tak hladce, jak jsem 
si přál, a nakonec můj dvoule-
tý trest trval čtyři a půl roku.
když jsem dostal trest, měl 

jsem doma půlroční mimino. Zavolali mi z Atletického svazu, že než se 
tohle vyřeší, tak jsem bez peněz. Stoply se všechny peníze na přípravu, 
neproplatily se faktury, které jsem měl a já jsem najednou přemýšlel, co 
budu dělat. 
Dokud jsem dělal kariéru, tak jsem si žádné pochybnosti o budoucnosti vů-
bec nepřipouštěl. Já funguju totiž tak, že když něco dělám, tak na 100%. 
když jsem se pro kouli rozhodl, tak šlo všechno – i škola – stranou a celý 
život se tomu podřídil.

Co	na	to	vaše	žena?
Ta už toho má plné zuby. Pořád je to nekonečné, už ji to nebaví. Teď koneč-
ně mám za sebou první sezónu s americkým fotbalem, což mě hodně baví, 
konečně zase můžu trénovat, běhat… Ale když to člověk nemůže prodat, 
tak je to demotivační.

Trénujete	americký	fotbal,	ve	kterém	jste	bezpochyby	opět	
úspěšný.	Jaké	je	však	vaše	současné	civilní	povolání?
Pracuji v pojišťovnictví. když jsem vlastně vypadl ze sportu, oslovili mě 
moji kamarádi sportovci s tím, že mají projekt týkající se pojišťovnictví 
a nadstandardního servisu pro sportovce, kde bych se mohl uplatnit. 
Zpočátku se mi to moc nelíbilo, ale díky tomuto projektu jsem pak něco 
podobného rozjel mezi neslyšícími. Takže v současné chvíli mám projekt 
pro finanční poradenství neslyšících a mám ve firmě asi dvacet pět ne-
slyšících. 

Proč	zrovna	neslyšící?
kdysi jsem v atletice trénoval s klukem, který také vrhal koulí a byl neslyší-
cí. Později trénoval u mého otce, sblížili jsme se. Díky tréninku s neslyšícím 
kamarádem jsem si uvědomil, že si člověk vůbec neumí představit, jaké to 
je žít s takovým handicapem.
Já jsem ho pak vzal do práce a společně jsme oslovili komunitu neslyšících 
sportovců, která je docela široká. Ptal jsem se neslyšícího kamaráda, jak 
vlastně neslyšící řeší otázky finančního poradenství. nejde jen o pojištění, 
ale o věci týkající se auta, domu… nebo hypotéky či úvěru. On mi na to 
nebyl vlastně ani schopen odpovědět. napadlo mě tedy, že bychom ty zá-
klady „know how“, které máme od sportovců, tedy servis a nadstandardní 
služby, mohli aplikovat na neslyšící. 
V současné době rozjíždíme kanceláře na moravě, myslím, že taková služba 
na trhu opravdu chybí. Protože dnes si neslyšící při jednání s bankou může 
vzít tak akorát tlumočníka. Jenže tlumočník pouze přetlumočí a nemůže 
fungovat jako poradenství. neslyšící tak nemá žádné informace, je tam 
určitá bariéra…

A	co	vaše	děti	–	jaké	máte	plány	s	Remigiem	nejmladším?
Těžko zatím říct, věřím, že synek se někde chytí. Teď je spíš otázka, co bude 
dělat dcera, která je taková živější. řešíme s manželkou, zda vlastně chce-
me, aby nějaký sport výkonnostně dělali. musím říct, že mě ten sportovní 
život hodně bavil, na druhou stranu je to život, který je od reality hodně 
daleko. házel jsem koulí, ale zbytek života šel úplně jinam. Rozhodně toho 
však nelituju. Projezdil jsem svět, mám spoustu přátel, charakterově mě 
to hodně utvořilo. I když zpětně si člověk uvědomí spoustu věcí. Já jsem 
třeba v devatenácti byl vlastně úplný psanec. Tehdy jsem se odstěhoval od 
rodičů sem do řep. myslel jsem si, jak jsem samostatný, ale administra-
tivně to byla úplná hrůza. Vždyť jsem neuměl ani vyplnit složenku, podací 
lístek na poště, něco si zařídit… Vždy tyhle věci vlastně někdo dělal za 
mě. A když jsem pak ze sportu vypadl, tak jsem jen koukal, jaká ta realita 
vlastně je.

nikdy jsem se nechtěl dopracovat do stadia některých mých kamarádů, 
kteří žili ve třiceti na ubytovně a stále věřili v nějaký úspěch ve spor-
tu. Ten se mohl dostavit, anebo nemusel. myslím však, že ve třiceti by 
člověk už měl být někde jinde. Jenže to byl život, kdy člověk byl pořád 
týden doma, týden na soustředění… moje žena se s tímhle třeba těžko 
sžívala. Jsem rád, že jsem si to zkusil, na druhou stranu to opravdu není 
legrace. 
Z toho, že to člověka baví, jste najednou v situaci, že musíte házet, protože 
jinak nedostanete potřebné prostředky a dostanete se tak do uzavřeného 
kruhu. Trénoval jsem každý den dvakrát, pouze v neděli byl tedy ten tré-
nink jen jeden.

Na	závěr	se	vás	ještě	zeptám	–	jak	se	vám	žije	v	Řepích?
V řepích se mi opravdu líbí. Při své práci procestuji hodně měst a myslím, 
že řepy jsou jedny z opravdu top sídlišť. Žijeme tady už dlouho a pořád 
jsme tu moc spokojeni.
Školka je hned v dosahu, dětských hřišť nepočítaně, takže nám tady nic 
nechybí.

Děkuji za rozhovor.
Radka Sálusová
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Remigius Machura (věk 29 let)
•  Ženatý, dvě děti
•  Oblíbené sportovní disciplíny: koule, americký fotbal, silové 

sporty
•  Záliby: rodina, společné aktivity a samozřejmě sport

Společně s otcem a trenérem  v jedné osobě 
Remigiem Machurou starším.

Foto: Archiv R. Machury

Remigius Machura při zápasu v americkém fotbalu.
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Programy pro řepské seniory
Klub	seniorů	Průhon
každé úterý od 9 do 11 hodin v klubu 17,  
Socháňova 1221, Praha 17.
klub vede Jana Tvrdková.
Program	 v	 září:	 1.	 9. navštívit nás při-
jde mgr. m. čermáková a PhDr. J. kadlec, 
8.	 9. Beseda s pí Palečkovou – „Inkontinen-
ce“, 15.	 9.	 Bylinky okolo nás – pí nováková, 
22.	9. Volný program, 29.	9. Volný program.

Klub	Gemini	
(zdravotně	znevýhodnění)
První pondělí v měsíci od 14.30 do 15.30 ho-
din, každé další pondělí od 14.30 do 16.30 ho-

din. klub 17, Socháňova 1221, Praha 17. klub 
vede Petra Szarová.
Program	v	září:	7.	9. Povídání, aneb jaké bylo 
léto, 14.	9. Výrobky z Fima, 21.	9. háčkujeme 
pouzdra na mobily, 28.	9. Státní svátek – za-
vře no.

Klub	aktivního	stáří	(KLAS)
každé pondělí, vždy od 14 do 16 hodin, 
kulturáček na Bílé hoře, ke kulturnímu 
domu 14, Praha 17. klub vede marie klosová.
Program	 v	 září: 7.	 9. navštívit nás při-
jde mgr. m. čermáková a PhDr. J. kadlec, 

14.	 9. Slavíme jubilanty, k poslechu nám 
zahraje Duo Sparťanka, 21.	9. Beseda s pí Pa-
česovou – „Inkontinence“, 28.	9. Státní svátek 
– zavřeno.

Klub	seniorů	Řepy	(KSŘ)
každou středu, od 9 do 11 hodin v kC Průhon, 
Socháňova 1220/27, Praha 17.
klub vede Josef Procházka.
Program	 v	 září:	 2.	 9. navštívit nás přijde 
mgr. m. čermáková a PhDr. J. kadlec, 9.	9.	Vol-
ný program, 16.	9. Bylinky okolo nás – pí no-
váková, 23.	9. Volný program, 30.	9. Setkání 
zrušeno.

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

PhDr. Jindřich Kadlec, ředitel CSZS

Let jsme spoutaní  
s Klubem 17

Pořádá Klub 17, 
Socháňova 1221

Přijďte s náme slavit

30. 9. 2015
15–18 hodin

Pod CSZS 
Bendova 5 - Řepy

KDE: Klub 17, Socháňova 1221

Máme pro vás připravené  
odpoledne plné her,  

zábavy, soutěží  
a nebude chybět  

klubová tombola a občerstvení

Živá hudba: Honza Roušar
Host: Patronka Klubu 17 Valerie Zawadská

	 1.	9. malujeme pískem

	 2.	9. Výroba cedulek - třeba na kořenky a hračky

	 4.	9.  Zážitkové nástěnky z prázdnin, aneb prázdniny s klubem 17 

	 8.	9.	Vyrob si své mýdlo

	 9.	9.	Turnaj ve stolním fotbálku

11.	9. malujeme lahve

15.	9. keramická dílna v klubu 17

16.	9. Vytváření bublin pomocí vodovek a temper

18.	9. Šijeme sáčky na poklady

22.	9. Sportovní odpoledne

23.	9. Filmové odpoledne – film dle výběru

25.	9.	Den plný her

29.	9. Připravujeme se na narozeniny klubu 17

30.	9.		Slavíme	8.	narozeniny	Klubu	17	–	zveme	vás	na	den	plný	
soutěží	a	her				
naši hosté: Valerie Zawadská – patronka klubu 17, honza 
Roušar – moderátor narozenin klubu 17,  
„Den otevřených dveří“ 

Plán Klubu 17 – září 2015

•	Socháňova	1221,	Řepy	•	Tel.:	235	314	141,	775	591	700	•
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Senior fitnes
S pravidelností zahájení školního roku se od začátku září otvírají i cvi-
čebny a bazény zájemcům o zdravotní a kondiční cvičení a učebny pro 
zájmové vzdělávání a aktivity pohodové tělesné a duševní kondice, po-
řádané o.s. Senior fitnes. 

Jste	očekáváni	v	prostorách	KC	Průhon,	Socháňova	27,		
cvičitelkou	Irenou	Maxinovou,	každý	čtvrtek	od	10	do	11	hodin.

✓			Současně nabízíme možnost zapojit se do pravidelných 
i chystaných aktivit: angličtina v rozsahu pro začátečníky, 
pokročilé a konverzační (v pondělí a ve čtvrtek), němčina pro 
začátečníky a pokročilé (ve středu). 

✓			Výuka počítačové techniky (pondělí od 13 do 15 hod.). Vyučuje 
Filip Veselý, tel: 728 030 184; e-mail: f.vesely@seniorfitnes.cz.

✓			Pěvecký kroužek (středa od 15.30) pod vedením Filipa Veselého 
a sbor mist ry ně Jany černé.

✓			Tyto a další zájmové kurzy jako např. kroužky šachové hry, bridže 
a zpěvu se organizují dle zájmu přihlášených a prostorových 
možností v Centru Senior fitnes v Poliklinice Petřiny v Praze 6. 

✓			Spoluúčastnický příspěvek na cvičení v tělocvičnách je zpravidla 
40 až 50 kč, cvičení v bazénu za 50 kč a dvouhodinová výuka 
zájmových kurzů stojí 50 kč.

✓			Přihlásit se je možné na e-mailu: seniorfitnes@seznam.cz. 

V  přípravě jsou i další aktivity, zejména pak seniorský Den	pro	zdraví 
s pochodem nordic walking za krásami Prahy, na kterém se sejdou zá-
jemci z celé Prahy na hřišti Sabat Troja 14. října 2015. Úplné informace 
ke všem aktivitám naleznete na www.seniorfitnes.cz.

Zdeněk Hostinský, Senior fitnes o. s.

Všechno nejlepší Klubu seniorů Průhon!
V úterý 30. června bylo od ranních hodin na terase klubu 17 a v přilehlé 
zahradě rušno. Stavěly se lavice a stolky, připravoval se gril a to jak klasic-
ký na dřevěné uhlí, tak i elektrický, nosily se buřty na opékání a všelijaké 
dobroty vlastní výroby. klub seniorů Průhon slavil 25 let od svého vzniku.
Oslavy vypukly po deváté hodině. A účast byla hojná. Přišli nejen členové 
tohoto klubu, ale i pozvaní z dalších seniorských klubů, kterých je v řepích 
několik. O úvodní slovo se postarala Jaroslava Šimonová, radní městské 
části a představitelka Centra sociálně zdravotních služeb, které v čin-
nosti našich starších spoluobčanů velmi pomáhá. Dál přišli poblahopřát 
starostka Jitka Synková a místostarostové Tomáš Finger, Jaroslav hájek 
a martin marek. Za Centrum sociálně zdravotních služeb ještě též dorazila 
monika čermáková. 
S přípravou a průběhem oslav vzorně pomáhala Jana Štěpánková z klu-
bu 17. O hudbu k tanci i poslechu se již tradičně postaralo, dá se říci kme-
nové, duo Sparťanka.
I já musím poděkovat za pozvání! klub seniorů Průhon vnímám již léta jako 
partu, která nechce jen sedět doma u televize a morousovatět. Partu, co 
chodí nejen na výlety, ale i pomáhá maminkám a babičkám v řepíku s na-
šimi nejmenšími, účastní se aktivně jarmarků, zabezpečuje Dětskou pouť 
a další akce v naší obci.
Přeji klubu seniorů Průhon a všem jeho členům hodně zdraví, sil a dobré 
nálady do dalších let!

Jan Bösser, zastupitel

SEZNÁMENÍ SE ZÁKLADY KŘESŤANSTVÍ

Kurzy jsou zdarma.  
Rezervace účasti předem nutná.  
Kontaktujte nás, prosím,  
na tel. 603 301 428 nebo na marie.svatosova@seznam.cz  

KURZY ALFA
Od 30. 9. 2015 do 2.12. 2015 každou středu od 19:00 hod.  
v  Domově sv. Karla Boromejského,  
K Šancím 50, Praha 6 - Řepy

banner.indd   1 28.4.2015   10:56:24

KURZY ALFA
Od 30. 9. 2015 každou středu od 19:00 hod.  

v Domově sv. Karla Boromejského, K Šancím 50, Praha 6 - Řepy

Kurzy jsou zdarma. Rezervace účasti předem nutná.  
Kontaktujte nás, prosím, na tel.: 603 301 428  

nebo na marie.svatosova@seznam.cz

Celé dopoledne panovala v Klubu 17 skvělá nálada, ještě podtržená 
donesenými dobrotami z rukou šikovných seniorek Klubu seniorů Průhon.

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

Na programu:

Jožka Šmukař 
s cimbálovou kapelou

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

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

VÝTĚŽEK ZE VSTUPNÉHO JE 
PŘÍSPĚVKEM DO VEŘEJNÉ SBÍRKY 

VYHLÁŠENÉ NA PODPORU ČINNOSTI
A PROVOZU DOMOVA

za podpory:

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

www.domovrepy.cz

Vinobraní
v Klášteře
ročník druhý

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

6.	9.	Odpolední	matiné (na programu Toccata od J. F. n. Segera, výběr 
z díla R. Schumanna, P. Ludikara, F. Schuberta, A. Stradella, G.P.Tele-
manna, J. S. Bacha, B. Smetany a A. Dvořáka. Účinkují: Jan Verner – 
bas, Jan Riedelbauch – flétna, karel Prokop – klavír, varhany. kostel 
sv. Rodiny, od 17.00 hod., vstupné dobrovolné.

13.	9.	Vinobraní	v	klášteře – druhý ročník (na programu Jožka Šmukař 
s cimbálovou muzikou, Jana Rychterová a Two Voices, kapela Jauvajs 
hrající tradiční irskou hudbu s folkovými prvky, Folklorní soubor Ro-
sénka, moderují: Robka a Sv. michal, čestný host P. Lukáš Lipenský, 
O. Cr.), ochutnávka vín, občerstvení, stánky s dárky, program pro děti. 
Akci podporuje mč Praha 17. Zahrada Domova, od 14.00 hod., vstupné 
dobrovolné.

20.	 9.	 Slavné	 maličkosti	 – zahajovací koncert orchestrální řady Ar-
chioni Plus pod vedením michala macourka (na programu	C. Debussy, 
L. Boccherini, P. I. čajkovskij, E. h. Grieg, A. Dvořák, A. Piazzolla, 
S. Prokofjev, m. P. mussorgskij, F. Schubert a A. Chačaturjan). kostel 
sv. Rodiny, od 17.00 hod, vstupné dobrovolné. 

23.	9.	Setkání	s	písničkou – Sbor seniorek Života 90. Denní stacionář, 
od 14.30 hod., vstup volný.

28.	 9.	 Svatováclavský	 koncert	 v	 podání	 kvarteta	 Jiřího	 Žigmunda, 
na programu meditace na staročeský chorál Svatý Václave od J. Suka, 
A. Dvořák, W. A. mozart a další. kostel sv. Rodiny, od 19.30 hod, vstup-
né dobrovolné. 

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

Zájemci o zasílání kulturních programů a aktua lit 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.

Domov	sv.	Karla	Boromejského
program na září 2015

Podvanácté na Vypich
Září si většina dětí spojuje s návratem do školní lavice a moc se na něj 
netěší. konec prázdnin ale neznamená konec zábavy, dobrodružství a pot-
ká vá ní nových kamarádů. Dům dětí a mládeže Prahy 6 se snaží všem školá-
kům, předškolákům, ale i dospělým léto prodloužit na celý rok!
V září zveme děti a rodiče na naši tradiční akci Vypich 2015, která ještě 
voní prázdninami: ve středu 9. 9. proběhne od 14 do 18 hod. na dopravním 
hřišti na Vypichu a přilehlé pláni již 12. ročník této akce.
na účastníky čekají pódiová vystoupení dětí z kroužků ale i hostů, divadlo, 
tvořivé dílny a ukázky z naší činnosti. na závěr proběhne slosování o ceny 
z odevzdaných hracích karet s razítky, která děti získají na stanovištích 
během odpoledne. Představí se městská policie hl. m. Prahy, hasičský 
záchranný sbor hl. m. Prahy, Policie české republiky, hasičský záchranný 
sbor Letiště Praha, BESIP Team.
Dozvíte se také o kroužcích a zájmových aktivitách, jež „DDmko“ chystá na 
školní rok 2015/2016. Aktuální program na webu www.ddmp6.cz. Případ-
né další informace vám podá martin Vejvoda, vedoucí oddělení Techniky 
a klubové činnosti DDm Praha 6.  Mgr.Bc. Martin Vejvoda

Foto: Archiv DDM

Bee	Ball	Day	–	28.	9.	2015		
od	9	do	14	hodin,	hřiště	ZŠ	Jana	Wericha

Bee ball je všesportovní průprava dětí od 5 do 8 – 10 let, pro jakýkoliv 
pálkovací sport. Ať už se jedná o dívčí softball nebo chlapecký 
baseball. Těšíme se na všechny sportovní nadšence. Přijďte se 
seznámit s touto hrou, která rozvíjí sportovního ducha i logické 
uvažování dětí a v neposlední řadě týmové a nesobecké smýšlení. 

Akce	pro	děti	a	rodiče	je	ve	spolupráci	s	Českou	
Softbalovou	Asociací.

Za kolektiv trenérů ZŠ JW Storms Řepy
Andrea Merxbauerová
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  Projekt je finančně

  podpořen z rozpočtu

  Městské části

  Praha 17

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

Disko pro děti: 
Piškotéka

Den otevřených dveří:  
Jiránkova 6

Divadlo: Václav Havel
Audience

Divadlo pro děti:  
Lesní školka

Zábavné odpoledne:  
Babí léto 2015

Velká cena MADAT:  
Sokolovna Řepy

Travelshow:  
Austrálie 2

Výstava: J. Jabůrková &  
J. Turek – NO STRESS!

Výstava: Radek Andrle 
Feminino

Po prázdninách opět vyhlašujeme taneční Piškotéku! Součástí akce bude 
jako pokaždé výtvarná dílna a malování na obličej. A aby si děti na taneč-
ním parketu na chvilku oddechly, mohou se v tanečních pauzách zapojit 
do malých soutěží. (vstup zdarma)

Přijďte si prohlédnout nové prostory KC Průhon a pobavit se uměleckým 
happeningem! Street art show předvede Leviathan Crew a odnesete si 
trička a tašky s potiskem z našeho workshopu. Jídlo a pití na místě zajiště-
no. Od 13 do 19 hod, Jiránkova 6, Praha 17 - Řepy. (vstup zdarma)

Slavná jednoaktová hra Václava Havla, která je částečně autobiografickým 
dílem a poukazuje na bezvýchodnou situaci tehdejší doby. V hlavní roli 
absurdního dramatu působí zakázaný spisovatel Vaněk, který ačkoliv ne-
chce, pracuje v pivovaru. Jednoho dne si ho k rozhovoru předvolá jeho 
nadřízený - Sládek. Během zdánlivě přátelského dialogu přichází se zvlášt-
ním návrhem. Hrají: Jan Procházka, Hanuš Tylich. (vstupné 100/70 Kč) 

Vychloubat se nemá, to ví přece každý. Jen zajíc se o tom musel sám pře-
svědčit. Zajímavý a poučný příběh Lesní školka vypráví nejen o neposluš-
ném zajíci, ale i o dalších zvířátkách z lesa. Představením vás provedou 
nádherné loutky a veselé písničky. (vstupné 40 Kč) 

Městská část Praha 17 pořádá zábavné odpoledne pro celou rodinu. Tra-
diční akce s názvem BABÍ LÉTO se bude konat v sobotu 12. září 2015 od 
14 hodin na travnaté ploše před radnicí v ulici Žalanského. (vstup zdarma)

Již 2. ročník memoriálu Aloise Dvořáka pod záštitou starostky MČ Praha 17, 
Mgr. Jitky Synkové. Velká cena MADAT nabídne velkolepou dvoudenní 
soutěž ve standardních a latinsko-amerických tancích. (vstupné 100 Kč)

Přinášíme vám již druhý díl cestovatelské přednášky od protinožců. Vydej-
te se s námi do země klokanů, poznejte zdejší kulturu a styl života, který 
vedou místní obyvatelé. Netradiční přednáška, kterou vás bude provázet 
Filip Šír, bude doplněna o zajímavé fotografie.  (vstupné dobrovolné)

V průběhu posledních pěti let fotografovali autoři výstavy NO STRESS! ži-
vot obyčejných lidí na Kapverdských ostrovech. Hlavní turistický ostrov Sal, 
odkud pochází větší část fotografií, je vlastně poušť. Ale okouzlující poušť. 
Korzo v nadzemním podlaží KC Průhon. (vstup zdarma)

Výstava originální tvorby z dílny Radka Andrleho, pražského umělce, kte-
rý vyniká v mladé generaci českých sochařů. Řadu let spolupracoval s vý-
znamným sochařem – Olbramem Zoubkem, což mělo velký vliv na jeho 
vlastní tvorbu. (vstup zdarma)
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4.	9.,	11.	9.,	18.	9.	a	25.	9.	2015	od	19.30	hod.
	–	VEČERY	S	ŽIVOU	HUDBOU	V	HOSPŮDCE	KULTURÁČKU
každý pátek – další oblíbený večer s živou hudební produkcí ke zpěvu či 
poslechu u dobrého pivka, vínka, či kávy, v hospůdce kulturáčku. Aktuální 
přehled, kdo který termín pro vás hraje, najdete na www.kulturacek.cz 
Vstupné dobrovolné.

19.	9.	2015	od	18	hod.	–	ZAHÁJENÍ	KULTURNÍ	SEZONY	V	KULTURÁČKU	
S	KRŮTÍMI	HODY
Srdečně vás zveme na zahájení kulturní sezóny 2015/2016 v kulturáčku!
Připravili jsme pro Vás kRŮTí hODy a TAnEční VEčER. Od 18 hod. začátek 
hodů. Od 20 hod. pro vás hraje kapela nEXTBAnD mix dobře známých 
hudebních hitů:
Frank Sinatra, Elvis Presley, Phil Collins, Kabát, Olympic, Helena a Lucie 
Vondráčkové, Steve Miller band a další… (www.nextband.cz) 
Vstupné dobrovolné. Doporučené: 60 kč
Rezervace míst: stanislavmacek1@gmail.com

20.	9.	2015	od	15	hod.	–	ZAHÁJENÍ	KULTURNÍ	SEZONY	PRO	DĚTI	SE	
SKUPINOU	MYŠ	A	MAŠ
I dětskou kulturní sezonu zahájíme o tomto víkendu, odpolednem plným 
zábavy, zpěvu, tance, legrace a soutěží s domácí skupinou myš a maš 
pro děti tentokrát s názvem MINITALENT	SHOW. Děti, které si připraví 
vlastní krátké vystoupení (hereckou scénku, zahrají na nástroj, zazpívají 
s doprovodem, budou soutěžit o hlavní hodnotné ceny.)
Vstupné dobrovolné (doporučené: 50 kč)

27.	9.	2015	od	13	hod.	–	VELKÝ	DIVADELNÍ	FESTIVAL	CENTRA	MUZIKÁ-
LOVÉHO	HERECTVÍ	pro	různé	věkové	generace
Začátky představení: 13, 16 a 19 hod. – tři různá divadelní představení pro 
tři různé kategorie diváků. můžete si vybrat celkem ze tří divadelních před-
stavení Cmh, které pro vás hrají absolventi Centra muzikálového herectví:

od	13	hodin	–	UKRADENÝ	CIRKUS
muzikálová a artistická show.
Všechno, co k cirkusu patří – akrobatická čísla, žonglování, balanc na 
kouli či jednokolce, chůdy, klauni, kouzla a legrace…
Po závěrečném defilé mohou diváci navštívit naše zákulisí a vyzkoušet 
všechny cirkusové dovednosti na vlastní kůži!
Délka: 90 minut • Cena: 50 kč děti/100 kč dospělí
Vhodné pro dospělé a děti od 8 let.

od	16	hodin	–	ČAS	PRO	BIM	BAM	(klaunská megashow)
V megashow se dvěma klauny a jejich třemi kamarádkami si zakouzlíte, 
zatančíte, zazpíváte, zasoutěžíte, pobavíte se scénkami a navíc od nás 
dostanete spoustu dárků.
Délka: 90 minut
Cena: 50 kč děti/100 kč dospělí
Vhodné pro děti od 4 let.

od	19	hodin	–	NENÍ	NÁM	TO	UKRADENÝ
muzikálová detektivní hra.
napínavý detektivní příběh s písničkami, v němž mohou diváci na prin-
cipu kinoautomatu sami ovlivňovat děj a stát se na chvíli také detektivy.
Délka: 75 minut
Cena: 100 kč děti/200 kč dospělí
Vhodné pro dospělé a děti od 12 let.

nA DALŠí PřEDSTAVEní CEnTRA mUZIkáLOVÉhO hERECTVí, kTERÉ OD 
Září BUDE PŮSOBIT V kULTURáčkU, SE mŮŽETE TĚŠIT BĚhEm CELÉhO 
ROkU PRAVIDELnĚ kAŽDOU TřETí nEDĚLI (pro děti) A kAŽDÉ TřETí 
POnDĚLí (pro dospělé). Program budeme průběžně aktualizovat 
na našich stránkách! 
konkurz pro zájemce o přihlášení do tohoho kurzu proběhne 
v kulturáčku dne dne 29. 9. 2015  
(více informací na: jirisrichter@gmail.com).

ZÁJMOVÉ	AKTIVITY	V	KULTURÁČKU	2015/16

Od září opět nabízíme především umělecky zaměřené kurzy (nejen) pro 
děti, jako např. muzikálový	 kurz (tanec, zpěv, herectví), předškolní	
hudebně-pohybový	kroužek myš a maš, orientální	tance (pro děti i do-
spělé), angličtinu. nově také spolupracujeme s Centrem	muzikálového	
herectví	pro všestranně	nadané	děti, které se chtějí vážně a smyslu-
plně připravit do světa showbyznysu, divadel a na profesionální dráhu 
herců, zpěváků, tanečníků aj.
Zahajujeme jedinečné WORKSHOPY	 a	 pěvecký	 SBOR	 pro	 začínající	
umělce, studenty, nebo úplné laiky se zájmem o hudbu pod vedením 
jedné z předních osobností české hudební scény OTY	BALAGE! 

Více	o	našich	zájmových	aktivitách	na:	www.kulturacek.cz		
nebo:	info@kulturacek.cz

na Bílé Hoře
program září 2015

Přihlásit do kurzů se můžete osobně nebo telefonicky od	 úterý	
22.	září	2015	na	recepci	Centra	sociálně	zdravotních	služeb,	Bendova	
ul.	č.	1121/5,	telefon	235	314	141,	235	313	181	či	mobil	777	575	117	
v	pracovní	době	7.00	–	15.30.

Podmínkou pro zapsání do kurzu je seniorský věk a trvalé bydliště v Praze 17.
Účast v kurzech je zcela zdarma, počet míst je omezen.

PhDr. Jindřich Kadlec, 
ředitel CSZS

Centrum sociálně zdravotních služeb nabízí vzdělávací kurzy pro seniory:
•   Angličtina	pro	mírně	pokročilé	(doplnění	skupiny	studentů)

•   Francouzština	pro	mírně	pokročilé	(doplnění	skupiny	studentů)

•   Němčina	pro	mírně	pokročilé	(doplnění	skupiny	studentů)

•   Němčina	pro	začátečníky	(doplnění	skupiny	studentů)

•   Ruština	pro	mírně	pokročilé	(doplnění	skupiny	studentů)

•   Výuka	práce	na	PC	pro	seniory	pro	začátečníky	(nový	běh	kurzu,	
přednost	mají	noví	zájemci)



Rádi bychom se vrátili k akci na konci sezóny 2014–15. Dne 27. června jsme 
chtěli poděkovat našim fanouškům, hráčům, trenérům – no prostě všem, 
kteří se točí kolem fotbalu v řepích. Takže stejně jako v předchozím prvním 
ročníku se konal „Benefiční sportovní den“ s pestrým programem. 

Vše začalo prezentací mládežnického fotbalu v řepích, kdy hráči přípravek 
sehráli ukázkové utkání. následovalo oficiální zahájení z úst naší starostky 
Jitky Synkové, které patří velké díky za pomoc s organizací a se zajištěním 
důležitých věcí nutných pro chod takové akce. Další akce navazovaly rych-
le za s sebou. Se svým hravým programem plným písniček, soutěží a her 
zavítala divadelní společnost myš-maš. následovala adrenalinová show 
Davida Foglara, jezdce BmX, který ukázal mnoho nebezpečných kousků na 
svém kole. na závěr zapojil i přihlížející děti, které si naskládal vedle sebe 
na zem a několikrát po sobě přeskočil na svém BmX. Rodičům dětí tuhla 
krev v žilách.
Abychom podpořili dobrou věc, tak svůj program přivezla nadace Jedlič-
kova ústavu v čele s Janem mazochem. Bylo možno zakoupit si zboží všeho 

druhu, včetně výrobků z dílny Jedličkova ústavu. Dále nadace pořádala 
losování čísel z klobouku o hodnotné ceny. na konci dne proběhla draž-
ba dresů ligových kanonýrů (kolář, holenda atd.). Výtěžek byl věnován ve 
prospěch nadace. Díky všem, kteří tuto dobrou věc podpořili. 
Trochu jsme přeskočili hlavní bod programu a tím byl exhibiční zápas hráčů 
se zkušenostmi z vyšších soutěží v čele s ligistou Danielem kolářem proti 
hráčům našeho A mužstva mužů. Zápas se vydařil, hra se přelévala naho-
ru a dolů. V řadách fanoušků to vřelo. nyní bychom rádi poděkovali Pavlu 
Strouhalovi, jednomu z hlavních organizátorů, za práci se sehnáním týmu 
hráčů z vyšších soutěží a oslovení některých ze sponzorů či partnerů. Už 
výše jsem zmiňoval městskou část v čele s paní starostkou. Další, kdo tuto 
akci podpořil, byly firmy: PRImA – zmrzlina zdarma, DDm Prahy 5 – spor-
tovní program, zapůjčení nafukovacího skákacího hradu, který měl oprav-
du velký úspěch hlavně u dětí. Firmám AVE a hOLkIn za finanční podporu. 
nakonec děkujeme všem, kteří nějakou měrou přiložili ruku k dílu při pří-
pravě, konání a po skončení celé akce. Už nyní bychom vám, občanům naší 
městské části, rádi slíbili, že na konci nové sezóny 2015–16 opět podobná 
akce proběhne a jen doufáme, že opět dorazíte v hojném počtu. 

Jiří Kočovský

BYlI JSME PřI TOM
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27. červenec byl ve znamení významného jubilea, kdy jsme si na místním 
hřbitově připomněli 155 let od narození hraběnky Chotkové, řádovým 
jménem Antoinnety, ze známého šlechtického rodu Chotků, jedné z nej-
významnějších osobností, která se zapsala do řepské historie. 
Pietní akce proběhla za přítomnosti předních představitelů kongregace 
milosrdných sester řádu sv. karla Boromejského v čele s generální před-
stavenou Sm Bohuslavou kubačákovou, představitelů naší městské části 
zastoupených starostkou mgr. Jitkou Synkovou a zástupcem starostky 
Jaroslavem hájkem, dále O.S. Společnosti pro obnovu řepských tradic 
s Annou Baumovou a také za přítomnosti mnoha médií. 
O mnohém ze života této významné ženy bylo napsáno v předešlém čísle 
řepské sedmnáctky a já jen vám, čtenářům, připomenu, že hraběnka 
Chotková nebyla jedinou šlechtičnou, která svůj urozený původ oběto-
vala za péči o nemocné, chudé a především o opuštěné děti. Do řádu 
milosrdných sester sv. karla Boromejského postupně vstoupilo celkem 
deset šlechtičen převážně z německých rodů, z nichž sedm je pohřbeno 
v řepích.

Jaroslav Hájek

Připomněli jsme si 155 let od narození hraběnky Chotkové

Foto: Michaela Dvořáková

Benefiční sportovní den pro všechny příznivce fotbalu

Foto: -mish-

Zprava starostka MČ Praha 17 Mgr. Jitka Synková, generální představená 
Milosrdných sester řádu sv. Karla Boromejského Bohuslava Kubačáková, 
zástupce starostky MČ Praha 17 Jaroslav Hájek.

Foto: -mish-
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MOVE WEEK 2015  
– ZAPOJuJEME SE DO EVROPY
Největší evropská sportovní událost

mezinárodní sportovní a kulturní organizace (ISCA) vyhlásila víceletý 
projekt „mOVE Week“, který je součástí celoevropské kampaně „100 mi-
lio nů Evropanů aktivně zapojených do sportu a pohybových aktivit do 
roku 2020“.
mOVE Week (evropský týden v pohybu) je kampaň propagující výhody 
aktiv ní a pravidelné účasti na sportovních a pohybových aktivitách. 
Garantem projektu mOVE Week 2015 pro českou republiku je opět česká 
asociace Sport pro všechny.

V Praze se zapojí do této celoevropské kampaně také náš odbor Sportu 
pro všechny TJ Sokol řepy. Ve spolupráci s Pražským sdružením SPV, se 
ZŠ genpor. Fr. Peřiny a pod záštitou městské části Praha 17 vyhlašujeme
na čtvrtek 24. září 2015 akci „řEPy V POhyBU“.
Od 14 do 17 hod. budou mít všichni zájemci možnost zapojit se mezi 
aktivní Evropany. na hřišti ZŠ genpor. Fr. Peřiny budou připraveny pro 
všechny příchozí bez rozdílu věku různé pohybové aktivity. Také bude 
možné se zapojit do cvičení Flash mob (evropská pohybová skladbička 
pro rok 2015 je jednoduchá a můžete se připojit bez náročného předcho-
zího nácviku).

MOVE	Week	2015	se	bude	konat	v	týdnu	od	21.	9.	do	27.	9.

den otevřených
dveří jiránkova 6
Nové prostory 

kc průhon

3.září 
2015
13-19hoD

STrEET ArT ShoW: LEVIAThAn crEW
WorkShop: poTISk TrIČEk A TAŠEk
FooDTrUck: DoBroTY k JíDLU A pITí

Čtvrtek 3. září 2015, 13:00 – 19:00 hod 
Jiránkova 1135/6, Praha 17 – Řepy

                   www.pruhon.cz              

                   facebook.com/kcpruhon              

                   twitter.com/kcpruhonAkci pořádá Kulturní centrum Průhon, Socháňova 1220/27, 163 00 Praha 17 – Řepy

jirankova A5 landscape.indd   1 25.08.15   5:29



Srdečně	vás	všechny	zveme	na	Den	otevřených	dveří	Mateřského	centra	Řepík,

který	se	koná	ve	středu	9.	září	od	10	do	17	hodin	v	prostorách	MC	a	na	přilehlé	zahradě.	

INFORMuJEME

19

Letošní léto bylo svými teplotami opravdu extrémní. kdo mohl, jistě 
z Prahy utíkal do stínu lesů, přesto mnozí z nás museli čelit letnímu hor-
ku doma. 
Pro všechny, kteří začátkem srpna v Praze zůstali, bylo připraveno filmové 
osvěžení, které do řep přivezl populární kinobus. 
A tak všichni řepané měli možnost za horkých letních večerů na louce před 
radnicí zhlédnout filmy „Zejtra napořád“, „hodinový manžel“, „Babovřes-
ky 2“ a „Sedm psychopatů“. 

Jak dokládá fotografie, zájem byl opravdu veliký.
-ras- Foto: Barbara Samková

Ve středu 29. července se konalo již čtvrté setkání Poradního sboru. Ro-
le moderátora jednání se tentokrát ujal tajemník úřadu Lubomír němejc, 
k diskusi byl přizván vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy milan 
Svítek.
I tentokrát se živě diskutovalo a probírala se aktuální témata týkající se 
naší městské části.
Jedním z témat byly také výsledky ankety, která byla vyhlášena v červnu 
a týkala se prostranství před budovou radnice. Starostka Jitka Synková 

přítomné informovala, že došlo celkem 38 odpovědí, které Odbor život-
ního prostředí a dopravy zpracoval. Z výsledků vyplývá, že občané si přejí 
nejvíce zeleň, odpočinková místa, zřízení vodních prvků (jako jsou jezír-
ka, rybník), in-line dráhu, hřiště na pétanque, malé ohniště a prostor pro 
venčení psů.
Celkově se jako nejvhodnější jeví parková úprava prostoru, pro pétanque 
máme již tři místa (CSZS, klub 17 a nově bude i v Aktivním lesoparku ře-
py). Rybník, bazén či mlhoviště asi nebude reálné vybudovat z finančních 
důvodů.
Dalším tématem byly pak kontejnery na bioodpad. milan Svítek informo-
val o snaze přistavovat kontejnery zejména v oblasti horních řep. Upo-
zorňoval také na dostatečnou kapacitu sběrných dvorů. Lubomír němejc 
pak upozornil na fakt, že v současnosti probíhá připomínkování návrhu na 
zpracování bioodpadu. městská část usiluje o zřízení vlastního sběrného 
dvora, je vybrána lokalita v ulici Reinerova.
Další body diskuse se pak týkaly např. výměny chodníku v Galandově ulici, 
péči o jehličnany, rekonstrukce dětských hřišť či moznosti navýšení počtu 
stojanů na jízdní kola.
kompletní zápis z jednání Poradního sboru naleznete na webu naší měst-
ské části – www.repy.cz

-ras-Foto: Barbara Samková

Mateřské centrum Řepík  v září opět startuje
Zdravíme všechny řepské rodiče a jejich děti a věříme, že si – stejně jako 
my – užili zasloužené dovolené. my v řepíku jsme ale také připravovali 
nový školní rok, chystali program, uklízeli hernu, plánovali akce. 
Od září na vás totiž čeká několik novinek, které vás, jak pevně doufáme, 
potěší.
Tou největší a nejžádanější je rozšíření dopoledního hlídání dětí – od 
září u nás budete moci nechat děti nejen ve středu, ale také v pondělí 
dopoledne. Bude o ně profesionálně postaráno a vy si můžete vyřídit 
potřebné pochůzky. Druhou velkou novinkou jsou montessori hrátky 
pro děti od 3 let v odpoledních hodinách. Také se můžete nově těšit na 
těhotenskou a poporodní jógu a na hodiny italštiny. Samozřejmě v pro-
gramu zůstávají také školičky pro děti všech věkových kategorií.

navštívíte-li Den otevřených dveří, dozvíte se vše potřebné o programu 
a provozu mateřského centra, pobavíte se, potkáte se s našimi lektor-
kami a vaše děti se pěkně vyřádí.
A hned následující sobotu, tedy 12. září, se s námi můžete potkat a ně-
co pěkného si vyrobit na řepském Babím létě. 
Pravidelný program mateřského centra začne letos již 14. září – už ny-
ní můžete hlásit své děti na hlídání (pondělí, středa) a na montessori 
hrátky. Všechny školičky v doprovodu rodičů zůstávají přístupné bez 
registrace. Vše potřebné se dozvíte také na našem webu: 
http://mc-repik.webnode.cz/ nebo na Facebooku.
Těšíme se na vás po prázdninách.

Za MC Řepík lektorka Michaela Záleská  

Konalo se již čtvrté setkání Poradního sboru

Kinobus přivezl filmové trháky
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ZŠ Jana Wericha

Rozloučení s deváťáky
Tradiční rozloučení s žáky devátých ročníků proběhlo na konci června 
v Základní škole Jana Wericha. Ani tentokrát nechybělo dojetí, slzy z lou-
čení, ale i těšení na věci příští, které na absolventy devátých tříd čekají.
Jako již tradičně vedení školy pro deváťáky uspořádalo slavnostní oběd 
v jídelně školy. nejdříve žáci obdrželi pamětní listy z rukou starostky 
mgr. Jitky Synkové a ředitelky mgr. Zuzany martinovské. Po gratulacích 
a všeobecném dojetí pak všichni společně zasedli ke slavnostní tabuli 
a pochutnali si na výborném obědě.
Všem žákům přejeme zdárný vstup na střední školy i do dalšího života!

-ras-

Foto: -mish-

„Jak hodnotíte přínos nových výukových materiálů, hlasovacích zaří-
zení, měřicí techniky, fyzikálních pomůcek, tabletů a odborné literatu-
ry na zlepšení úrovně výuky?“, zeptali jsme se všech studentů vyššího 
stupně a učitelů mensa gymnazia, podpořených v rámci projektu OPPA 
„Informace kolem nás“, financovaného Evropským sociálním fondem 
a magistrátem hlavního města Praha. A výsledek? Studenti i učitelé 
se shodli na tom, že ačkoliv všechny zmíněné položky hodnotí kladně, 
nejnižší skóre získaly tablety. V názorech na to, co k zlepšení úrovně 
pomáhá naopak nejvíc, se ale studenti a učitelé navzájem výrazně liší: 
studentům se nejvíc líbily fyzikální pomůcky a měřicí technika, peda-
gogům zase odborná literatura. Ta ale u studentů získala druhé nej-
nižší skóre.

Projekt „Informace kolem nás“ probíhal na mensa gymnaziu, o.p.s., 
od července 2013 do března 2015. Jeho cílem bylo především zvýše-
ní kvality výuky technických předmětů prostřednictvím inovace forem 
a metod vyučování. Pomoci k tomu měla jednak zakoupená technika 
(hlasovací zařízení, fyzikální pomůcky, měřicí technika a tablety) 
a literatura, jednak nově vzniklé výukové materiály, propojující jak 
předměty navzájem, tak učivo s reálným životem. mezi školní pomůcky 
nám tak kromě těch, které ze škol zná většina čtenářů, přibyly např. 
bezkontaktní teploměr, senzor EkG a detektor radioaktivního záření. 
Téměř v každém předmětu dostali studenti možnost interaktivně se 
zapojit do výuky prostřednictvím hlasovacích zařízení. Finanční gra-
motnosti se zase studenti mohli učit prostřednictvím materiálu „měs-

tečko Buďánkovo aneb malá hra na život“, kde si prožili f iktivní životy 
a vyzkoušeli vydělávání peněz, důchodové spoření i krach systému. Při 
hledání souvislostí jsme narazili např. na to, co mají společné hlasitost 
hudby, kyselost nápoje, clona fotoaparátu a počet lidí, veslujících na 
jedné lodi.
Výsledky testování firmou Scio potvrdily, že průměrná úroveň vědomos-
tí a dovedností studentů v oblastech informační a finanční gramotnosti 
a klíčových kompetencí se zvedla.
Informací kolem nás je mnoho a náš projekt ani zdaleka nepokrývá všech-
ny oblasti, ve kterých lze na školách něco zlepšovat. Přesto ale doufáme, 
že můžeme alespoň trochu přispět k tomu, aby se žáci v oceánu informa-
cí netopili a uměli si z něj kriticky vybírat. Všechny materiály vytvořené 
v rámci projektu jsou všem zájemcům zdarma k dispozici na stránkách ško-
ly (www.mensagymnazium.cz).

Mgr. Mária Navarová, PhD.,
Mensa gymnázium, o.p.s.

Tablety lákají, ale ke zlepšení výuky nestačí

Srdečně zveme bývalé žáky, zaměstnance i širokou 
veřejnost na setkání k oslavám 30. výročí založení 

Základní školy Jana Wericha.

Program oslav:

7. 10.    Sportovní den pro žáky základních škol

8. 10.    Den otevřených dveří 
vystoupení žáků školy 
sportovní soutěže pro děti a rodiče 
ukázky práce složek IZS ČR 
koncert 
ohňostroj

Přijďte slavit s námi!

30 let

Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
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„noste hrdě domovenku Bílá hora, středisko 10. na svém kroji“ – posel-
ství, které předala sestra karla Lebedová svým „děvčatům“.
V letošním roce oslaví 10. středisko Bílá hora 70. výročí svého založení. 
Srdečně vás zveme 10. října 2015 na slavnostní akci v naší klubovně v Opu-
kové ulici č. 9. 
Oslavy zahájíme nástupem se vztyčením vlajky v 10 hod. 10 min. 
Zavzpomínáme nad starými i novými kronikami, prožijeme skautský tábo-
rový den, sejdeme se s bývalými i současnými členy…
Společný den zakončíme stažením vlajky v 17.30 hodin a slavnostním 
 ohněm.

Ing. Jitka Křížková,
vedoucí střediska Foto: Archiv skautů

Školní vzdělávací program pro děti v mateřské škole Bendova je zaměřen 
na rozvoj pohybových schopností a s tím související tělesnou zdatnost, 
zdravou odolnost, myšlení, sebeobsluhu a kolektivní spolupráci. Ve škol-
ce je každý den pro všechny děti připravena některá pohybová aktivita ve 
formě rozcvičky, tělocviku, pohybových her, vycházky a pobytu venku. na-
bídka klasického předškolního vzdělávání je doplněna sportovní zájmovou 
činností; atletikou pro děti, gymnastickou přípravkou, fotbalem, dětským 
aerobikem a tancováním. nedílnou součástí sportovního programu je pla-
vecký a lyžařský kurz a pobyty v horách s turistikou.  
Pohyb je předpokladem zdravého startu do života, a tak jeho dostatek 
v pravidelných a přiměřených činnostech přispívá ke správnému vývoji 
dětí. 
V tomto článku vám podám několik informací k Atletice pro děti, Fotbalové 
přípravce a Plavání.

Atletika	pro	děti
Běháme, skáčeme, házíme a u toho se bavíme! hravá forma pohybových 
činností se zaměřením na správné pohyby při běhu, chůzi a jejich vědo-
mé střídání v různých obměnách. házení míčky i dětskými oštěpy, skok do 
dálky s rozběhem i z místa provádí celá skupina 12–15 dětí podle pokynů. 
Vzájemný respekt ke kamarádům a ohleduplnost, respektování bezpeč-
nosti při sportu je předpokladem k úspěšnému cvičení. Proškolené učitelky 
mŠ českým Atletickým svazem připravují zábavné lekce atletiky na hřišti 
mateřské i základní školy jednou týdně od října do května. 
  
Fotbalová	přípravka
na jaře 2015 jsme zahájili novou sportovní aktivitu – fotbal pro děti. Je 
to velmi žádaná forma pohybu zejména pro chlapce. Patří mezi jejich 
oblíbenou zábavu na hřišti s umělým povrchem na zahradě mŠ. nyní se učí 
pravidla, jak opravdu hrát a ovládat míč nohama. Trenéři Alex Zbur a Evžen 
Link připravují chlapcům zajímavé fotbalové lekce, využívají pohybového 
nadání našich dětí a jejich pohybovou vyspělost z tělovýchovných činností. 
Trenér Alex Zbur, zakladatel Fotbalové akademie AZ Praha, se věnuje 
sportovní trenérské činnosti dětí a mládeže již řadu let a předává jim své 
nadšení a radost nejen z fotbalu. S jeho myšlenkou „dělejte, co vás baví 
a v čem můžete vyniknout“, získává zájem dětí i trenérů spolupracovníků, 
jako je pan Evžen. Vždy s úsměvem a přirozeným respektem připravuje 
fotbalové lekce. Chlapci nejenom běhají za míčem, ale také se učí pravidla 
hry a spolupráce, musí myslet a dávat pozor. Fotbalová přípravka bude pro 
děti v mateřské škole Bendova pokračovat, záleží jen na zájmu a vstřícnosti 
rodičů o tuto aktivitu.

Plavání	a	hry	ve	vodě
Pohyb ve vodě přináší dětem radost a zábavu. Voda jako hračka je úžasná 
a naučit se v ní plavat a nebát se je cílem předplavecké a plavecké výuky. 
Plavecké kurzy organizujeme celoročně ve spolupráci s plaveckou školou 
Plaváček v bazénu u ZŠ Tuchlovice.
Je tam příjemné prostředí, teplo a vstřícní instruktoři, kteří jsou s dětmi 
ve vodě.
kurz probíhá zvlášť pro mladší a starší děti, aby jim mohla být přizpůsobe-
na hloubka vody. Děti se učí plavecké pohyby s nadlehčovacími pásky, mají 
k dispozici hračky do vody i skluzavku. Plaváním získávají děti pohybovou 
zdatnost a přispívá to k jejich otužování a samostatnosti.
Plavecké dovednosti získané v celoročním plaveckém kurzu si děti mohou 
vyzkoušet i v bazénu na školce v přírodě a u moře v Itálii, kam jezdíme na 
ozdravný pobyt.

Ozdravný pobyt v Itálii v červnu 2015 se opravdu vydařil, rodiče s dětmi 
plnili program mořské olympiády a na výletě lodí navštívili představení 
s lachtany.
Pozdrav všem, kteří s námi v minulosti byli u moře, posílají letošní účast-
níci z řepské Bendovky.
 

Ivana Panochová,
Ředitelka MŠ Bendova

Foto: Archiv školky

Jak sportují děti v Mateřské škole Bendova

70 let skautského střediska na Bílé Hoře
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Právě byla zahájena nová sezóna 2015–16. Tým muži „A“ už má za se-
bou první zápas, ale i ostatní týmy jsou před startovním výstřelem nové 
sezóny. Do nové sezóny vstupuje celkem osm týmů s tím, že tým starší 
přípravky „A“ a tým mladší přípravky bude hrát soutěž hranou na dvě 
hřiště. Takže by se dalo říci s nadsázkou, že týmů budeme mít deset. Což 
je velký posun od minulé sezóny. Ale co bychom neudělali pro místního 
diváka ☺ nyní, bychom vás rádi pozvali na domácí zápasy všech našich 
týmů. Přinášíme kompletní seznam termínů domácích zápasů (viz ta-
bulka). Dále opět budeme průběžně informovat pomocí plakátů umístě-
ných ve vývěskách městské části.

Jelikož se nacházíme před celou sezónou, tak bychom vás rádi v před-
stihu informovali o plánovaných akcí na tuto sezónu:

•  Sportovní	workshop	„Řepy	se	hýbají“ – opět připravujeme podzimní 
a jarní sportovní setkání, kde si veřejnost – děti všech věkových kate-
gorií a jejich rodiče, zasportují na jednotlivých stanovištích. 

•  Sportovní	 zábava – opět připravujeme zábavu, plnou zábavy ☺ 
O přesném termínu, programu a kapele budeme včas informovat.

•  Turnaj	mládeže – po dvou předchozích úspěšných ročnících jarního 
turnaje mládeže si vás v předstihu dovolujeme pozvat na dopoledne 
plné fotbalu. Opět budeme včas informovat.

•  Benefiční	sportovní	odpoledne – na závěr sezóny plánujeme podě-
kovat fanouškům za podporu v uplynulé sezóně a zároveň podpořit 
dobrou věc. 

Jiří Kočovský,
TJ Sokol Řepy-FOTBAL

TJ Sokol řepy 
fotbal informuje

Datum Den
FOTBAL	TJ	SOKOL	ŘEPY	–	ROZPIS	DOMÁCÍCH	ZÁPASŮ

Muži	„A“ Muži	„B“ Starší	žáci Mladší	žáci St.	přípravka	„A“ St.	přípravka	„B“ Mladší	přípravka

5.9. SO
TJ Sokol Benice

(10:30)

6.9. nE
TJ Sokol Bílá hora 

„B“ (14:30)
TJ Sokol Stodůlky

(17:00)

12.9. SO
TJ ĎáBLICE „B“

(10:30)
TJ AVIA čakovice 

(13:00)
TJ Sokol LIPEnCE

(8:45)

13.9. nE
Sk Dolní Chabry 

(16:30)
TJ Sk Satalice

(14:45)

19.9. SO
Sk čechie Smíchov 

(10:45)

20.9. nE
TJ Sokol Vinoř

(16:00)

25.9. Pá
AC Sparta-dívky

(16:45)

26.9. SO
TJ AVIA čakovice 

(10:30)
TJ Ruzyně

(8:45)

28.9. PO
TJ Sokol Lochkov

(16:30)
TJ ĎáBLICE

(14:45)

3.10. SO
TJ Sokol Bílá hora

(10:00)

4.10. nE
TJ Sokol Stodůlky 

„B“ (10:45)

10.10. SO
Fk Újezd n. čer. 
Lesy „B“ (10:30)

11.10. nE
Sk Třeboradice 

(16:00)
Sk Zbraslav

(14:15)
Fk FC Zličín

(12:30

17.10. SO
TJ Sokol Lysolaje

(10:45)
AC Sparta-dívky

(13:15)
TJ Sokol nebušice

(9:00)

24.10. SO
TJ Spartak kbely 

(10:30)

25.10. nE
TJ AVIA čakovice 

(14:30)
TJ čechie Dubeč 

(12:45)

28.10. ST
Fk Zlíchov

(10:45)
Sk Uhelné Sklady 

Praha (9:00)

31.10. SO
TJ Slovan Bohnice

(10:45)

1.11. nE
Sk Dolní Chabry 

(14:00)

7.11. SO
TJ Sokol Cholupice 

„B“ (10:30)
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Dětská atletická liga 2015
Sportovní areál při ZŠ Jana Wericha ve Španielově ulici

Vždy od 15 hodin prezentace, v 16 hodin zahájení.

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

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

Kategorie pro rok 2015:

2000 – 2001: Starší žáci/ žákyně

2002 – 2003: Mladší žáci/ žákyně

2004 – 2005: Přípravka

2006 – 2007: Minipřípravka

2008 – 2009: Atletická školka

2010 – mladší: Atletická miniškolka

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

Taekwondo WTF klub 
Praha zabodoval na MČR!
Dne 20. června se v Praze konalo mistrovství české republiky v Taekwondo 
WTF, kterého se náš klub pravidelně zúčastňuje. Výsledek byl vynikající, 
čtyři ze závodníků si totiž ze závodů odnesli bronzovou medaili! Tím se 
úspěšně završil školní rok a hned v létě jel plný autobus cvičenců na pra-
videlně pořádané soustředění do Jizerských hor. Vzhledem k velké oblibě 
cvičení mimo Prahu klub zajištuje i pravidelné Taekwondo víkendy u nižbo-
ru, konané jedenkrát do měsíce.

Informace pro nové zájemce: tréninky jsou vždy dvakrát týdně během ce-
lého školního roku a jsou vhodné pro všechny, od malých čtyřletých dětí 
po dospělé. Velkou výhodou Taekwondo WTF je komplexní zapojení celého 
těla, rozvíjení rychlosti, síly a flexibility. 
V našem klubu se soustředíme především na praktické využití prvků tohoto 
bojového sportu, žáci se tak naučí bránit případnému fyzickému napadení. 
V souladu s filosofií tohoto korejského olympijského sportu klademe velký 
důraz také na posílení koncentrace, kamarádského chování a sportovní 
etiky. máte-li zájem vyzkoušet hodinu zdarma, rádi vás přivítáme na ja-
kémkoliv tréninku. 
Více informací naleznete na našich internetových stránkách  
www.taekwondo-praha.cz.
kde cvičíme: ZŠ Genpor. Fr. Peřiny, Socháňova 19, Praha-řepy,  
Pondělí: 18.30–19.30 hod., středa: 18–19 hod.

Martin Břeň,
Taekwondo WTF klub Praha – Fighters klub

13. 9. 2015 Praha Řepy  
u městského úřadu 

Celorepublikové finále 

Registrace závodu od 11 hodin

start závodu od 12:15 hodin

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

Zuzana Rottová tel.: 776 650 355
Starší	přípravka	(ročník	2005–2006), Jiří kočovský tel.: 605 973 685
Mladší	žáci	(ročník	2003–2004), David machurka tel.: 603 811 646
Starší	žáci	(ročník	2001–2002), Jan Chládek tel.: 723 243 890
Muži	„B“, Petr Žmolil tel.: 604 156 967
Muži	„A“, Jaroslav Šturma tel.: 603 486 066

Foto: Archiv Taekwondo WTF



V minulém čísle našeho zpravodaje jsem svůj 
článek věnoval výjimečné ženě, hraběnce Chot-
kové, která svůj šlechtický titul vyměnila za péči 
o opuštěné děti, o něž se celý život jako Velebná 
matka Antoinetta Chotková, s láskou starala. 
malé připomenutí pietní akce, která se konala 
u příležitosti 155 let od narození této ženy, na-
leznete na straně 17.
hraběnka Chotková však nebyla jedinou šlech-
tičnou, která do kláštera vstoupila. V budoucnu 
si v historické rubrice některé tyto ženy šlech-
tického původu připomeneme. Já se jen s před-
stihem krátce zmíním, že příští rok vzpomeneme 
140. výročí od úmrtí úplně první představené 
řepského kláštera, hraběnky Coudenhoven, řá-
dovým jménem S. m. Charitas. 

ne nadarmo se říká, že pokud pomýšlíš na bu-
doucnost, musíš především znát svoji minulost. 
A naše řepská a především historická minulost 
nám velí takto činit a mladší generaci, která 
přichází po nás, ji připomínat. Zvláště v dneš-
ní tak hektické a nepřehledné době, bychom si 

měli připomenout a hlavně uvědomit naše his-
torické základy, naše křesťanské kořeny. Příští 
rok si tedy připomeneme 140 let od doby, kdy 
zemřela tato další významná osobnost z řad se-
ster boromejek, původem princezna Albertine 
Sophie, narozená v Italské Veroně, v pořadí 41. 
ve 22. pokolení šlechtického rodů Coudenhovů, 
později hraběnka a také dáma Tereziánského 
ústavu šlechtičen v Praze. narodila se jako pá-
tá z osmi sourozenců. mnozí z mladší generace 
možná ani netuší, co vlastně rod Coudenhovů 
nejen pro nás, ale pro celou Evropu znamenal 
a já jen kratince připomenu. Vnuk od bratra, čili 
prasynovec této hraběnky Coudenhoven, tedy 
Richard Coudenhove-kalergi značně předešel 
svoji dobu. Byl to on, kdo přišel s vizí Panevropy 
– dnešní Evropské Unie. no a v roce 1923 tuto 
Panevropskou unii, nejstarší evropské hnutí, 
usilující o sjednocení Evropy dokonce založil. 
Jen zmíním, že členy tohoto hnutí byli kupříkla-
du také Albert Einstein, Thomas mann, Aristide 
Briand, Otto von habsburg a konrad Adenauer. 
Překvapující ale bylo, že se k tomuto hnutí tehdy 
přidal i československý ministr zahraničí  Edvard 
Beneš. Spíše však jen sporadicky, neboť se neda-
lo věřit tomu, že by se zajímal o spojenou  Evropu. 
A jak to bylo s nákloností hraběnky Coudenho-
ven k legendárnímu loupežníku Václavu Babin-
skému??? Různé historické prameny – spíše báje 
hovoří, že existovalo jakési pouto. Abatyše Cha-
ritas – hraběnka Couldenhoven měla být v mládí 
proti své vůli provdána za bankéře Wallenfelda, 
čímž měla vykoupit dluh svého otce. Babinské-
ho tlupa však v lese bankéřův kočár přepadla 
a z Wallenfelda, strachem polomrtvého, vynu-
tila zrušení připravované svatby s vynulováním 
finančního úvazku. Ale o tom podrobněji příští 
rok, kdy k tomuto výročí připravuji publikaci.

V dnešní historické rubrice však nemohu opo-
menout další významnou osobnost, která se 
nesmazatelně zapsala do historie naší obce. 
V minulém měsíci by oslavil 100 let od svého 
narození pan Drahomír mikulecký, který byl 
v 70. letech minulého století předsedou tehdej-
šího národního výboru, ale především a hlavně, 
skvělým historikem naší obce. Byl u zrodu histo-
rického nového přejmenování ulic po připojení 
naší obce k hlavnímu městu Praha v roce 1968. 
Zanechal pro další generace mnoho historických 
materiálů, ze kterých mnohé čerpám, na které 
navazuji a za které vděčím.

nemohu však ve svých vzpomínkách opomenout 
a vzdát dík také jeho ženě – Libuši mikulecké, 
která by v letošním roce oslavila krásné ju bi-
leum 99 let. mnozí z pamětníků ji vnímáme jako 
skvělou autorku krásně zpracované publikace 

o historii Velké hospody na Bílé hoře (U Piskáč-
ků, mOn, původně klášter Servitů a mj. dům čp. 1 
v řepích), jedné z nestarších památek naší obce.

 

V poslední řadě můj dnešní velký dík patří synovi 
obou zmiňovaných historiků, mému kamarádovi 
a řepskému rodákovi Ivanu mikuleckému, kte-
rému vděčím za mnohé materiály po rodičích, 
které obohatily můj historický archiv. Ten archiv, 
který buduji pro další generace.

Jaroslav Hájek,
zástupce starostky

Historické ohlédnutí
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Náhrobek na řepském hřbitově.

Drahomír Mikulecký, jak si ho mnozí pamatují.

Historická publikace o Hospodě na Bílé Hoře 
autorky Libuše Mikulecké.

Richard Coudenhove-Kalergi s Ottou von 
Habsburg v roce 1950, kdy mu byla udělena 
cena Karla Velikého.
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Boršovská

V dnešním Uličníku zavítáme do nejklidnější části horních starých řep. Do 
místa, které zejména v letních měsících navozuje téměř ospalou venkov-
skou atmosféru, z které nás občas probudí zvuk přistávajícího letadla na 
nedaleké ruzyňské letiště.
Boršovská ulice začíná odpojením z čistovické, protíná hořovského a krol-
musovu a končí v Opukové ulici před zahrádkářskou osadou. Jako mno-
ho starořepských ulic se před připojením obce k Praze jmenovala jinak. 
V tomto případě (od roku 1935) Prokopa holého. Dnešní název dostala 
mezi lety 1968–73.
Před výstavbou rodinných domků byla v tomto místě vinice zvaná  podle 
původního majitele – Boršovská.

Jan Bösser

BORŠOVSKÁ
ŘEPY – PRAHA 6

Foto: Jan Bösser

Je několik míst v naší zemi, které by měl každý čech alespoň jednou za 
život navštívit. Pramen řeky Vltavy, nejvyšší horu čech – Sněžku, památník 
v Lidicích, či pražské památkové skvosty jako jsou Vyšehrad, Pražský hrad 
či karlův most. Jistě mezi ně i patří symbol naší státnosti - magická hora 
říp. nevadí, že pověsti o příchodu prvních Slovanů vedených praotcem 
čechem do těchto míst jsou již dávno vyvráceny. I pohádky jsou důleži-
té pro pěstování zdravého národního sebevědomí! Pojďme se tedy na říp 
vypravit.
hora s nadmořskou výškou 456 metrů se nachází v úrodném Polabí a lze 
na ni vystoupat z několika míst. Já si vybral Roudnici nad Labem, kam se 
dopravíme za hodinu jízdy vlakem z masarykova nádraží, či z nové vlakové 
stanice Praha – Podbaba. V Roudnici lze navštívit zámek, či Podřipské mu-
zeum. Za mostem přes Labe na levém břehu na náměstí najdeme modrou 
turistickou značku a té se držme. Vyvede nás z města mezi louky a pole a již 
vidíme v dáli dominantu kraje – říp.
hora vznikla někdy před 20 – 30 miliony let při vulkanické činnosti. Vý-
značný obsah magnetovce může způsobit pobláznění střelky kompasu. 
Tvarem připomíná zvon a je to typická stolová hora s vrcholovou ploši-
nou tvaru elipsy. kdybychom tu byli před 150 lety, viděli bychom na jejím 
vrchol ku rotundu sv. Jiří a sv. Vojtěcha. ne, že by tu již nebyla, ale koncem 
19. století došlo k zalesnění řípu, takže tato krásná románská stavba již 
z dálky není patrná.
Projdeme obcí Vesce a po kilometru v obci Rovné se k nám zleva připojí čer-
vená značka. Po dalším kilometru již stojíme na úpatí hory. nyní nás čeká 
asi 2 kilometry dlouhý a poněkud strmý výstup na vrchol. Cesta je ale zpev-
něna a s dobrou turistickou obuví se dá zvládnout. Odpočinout si můžeme 
například u vyhlídky do Polabí a na celé české středohoří. Stoupáme tedy 

dubohabrovým lesem s občasným výskytem javorů, borovic, jasanů a lip. 
na několika holých místech se vyskytuje teplomilná květena jako křivatec 
český, kosatec nízký či zvonek boloňský.
Po „dobytí“ vrcholu, kdy jsme od Roudnického nádraží překonali téměř 
300 metrový výškový rozdíl, se můžeme osvěžit v turistické chatě a sa-
mozřejmě navštívit rotundu. Je přístupná od května do září denně mimo 
pondělí, v dubnu a říjnu jen o víkendech a státních svátcích. Prohlídka je 
s krátkým, ale zajímavým výkladem. Vrchol hory byl v minulosti svědkem 
mnoha táborů lidu pořádaných vlasteneckými spolky při významných udá-
lostech dotýkajících se našich dějin. Dnes se zde koná každoročně svato-
jiřská pouť. 
Ještě než se vydáme na zpáteční cestu, pokocháme se další vyhlídkou, 
z které lze při dobré viditelnosti dohlédnout až do Prahy. kousek za rotun-
dou je označeno místo, odkud byl odkopán kus hory a dovezen do Prahy 
jako jeden ze základních kamenů dalšího symbolu naší vlasti, do národní-
ho divadla.
Cesta zpět vede opět do obce Rovné.  Abychom ale nešli úplně stejnou ces-
tou, odbočíme z modré na červenou. V obci krabčice, kde koncem 19. sto-
letí začal psát evangelický farář Jan karafiát své slavné „Broučky“, lze také 
v místní restauraci chvilku posedět a načerpat síly. Za krabčicemi nás čeká 
příjemná cesta lesem až do Roudnice na nádraží.
Výlet není delší než 15 kilometrů, ale stačí to! Tak šťastnou cestu!

Jan Bösser

Foto: Jan Bösser

Výlet – výstup na říp

Foto: Jan Bösser



DOPLŇKOVÝ ZÁPIS DO KURZŮ  
na šKOLní ROK 2015 – 2016

nOVÉ KREaTIVní KURZY

(Na místa neobsazená při hlavním zápisu v červnu nebo do nových kurzů), pondělí 31. 8. až pátek 4. 9. 2015, vždy 14:00 – 19:00

HUDBA, TANEC, DIVADLO
•	 sólový	zpěv,	sborový	zpěv - pro 

děti od 6 let, lektorka Mgr. MgA. 
Eva Kováříková 45 min / 1800 Kč)   
NOVÉ! 

•	 sólový	zpěv	(klasika,	populár) - pro 
děti od 6 let i dospělé (45 min / 
1800 Kč děti, 2800 Kč dospělí)

•	 klavír,	keyboard,	flétna,	klarinet,	
saxofon,	housle,	kytara,	bicí	- pro 
děti od 6 let (podle nástroje) i pro 
dospělé (45 min / 1800 Kč děti, 
2800 Kč dospělí)

•	 hudební	přípravka - pro děti 5 až 8 
let (45 min / 1000 Kč) 

•	 PIŠKOTKY - tanec a balet pro děti 
od 5 let (120 min / 1200 Kč)         

•	 akrobatický	rock‘n‘roll - přípravka 
pro děti 6 až 12 let (60 min / 900 Kč)

•	 SEDMIKRÁSKY - mažoretky pro 
dívky od 5 let (60 min / 900 Kč)       

•	 STONOŽKA - dramatický kroužek 
pro děti od 6 let (90 min / 900 Kč)   

KERAMIKA, VÝTVARKA, FOTO
•	 keramika - pro děti od 6 let a pro 

dospělé (90 min / 1400 Kč děti, 
2100 Kč dospělí) 

•	 TVOŘÍLCI - tvoření pro předškoláky 
od 4 let (90 min / 1200 Kč) 

•	 výtvarná	výchova - pro školáky (90 
min / 1200 Kč)

•	 sochařská	tvorba	- pro starší děti  
a pro dospělé (120 min / 1440 Kč 
děti, 2160 Kč dospělí) - lektor ak. 
sochař Vojtěch Malaník   NOVÉ (od 
října)!  

•	 malířská	tvorba - pro starší děti  
a pro dospělé (120 min / 1440 Kč 
děti, 2160 Kč dospělí) - lektor ak. 
sochař Vojtěch Malaník   NOVÉ (od 
října)!

•	 fotokurz:	začátečníci - pro dospělé 
– vhodné pro úplné začátečníky  
s vlastní zrcadlovkou (60 min /   
2000 Kč za 10 lekcí)     NOVÉ (od 
října)!

CVIČENÍ, JÓGA 
•	 cvičení	pro	děti	- 4 až 7 let (45 min 

/ 600 Kč)
•	 aerobik	a	gymnastika	pro	dívky - 7 

až 11 let (90 min / 1200 Kč) 
•	  sportovky - pro kluky i holky 6 až 9 

let (90 min / 900 Kč) 
•	 cvičení	pro	dospělé	- fit camp, bosu 

core, bosu dynamic, kalanetika, 
pilates, zumba a power jóga (60 min 
/ 70 Kč)     

•	  jóga - Integrální jóga, Jóga v den-
ním životě - pro dospělé (90 + 15 
min / 1200 Kč)

•	 	jóga	proti	bolestem	zad	a	kloubů	- 
pro dospělé (90 + 15 min / 1200 Kč)

•	  jóga	těhotenská,	jóga	poporodní	
(60 min / 1200 Kč)   NOVÉ (od října)!

PRO	NEJMENŠÍ	 
•	 cvičení	pro	rodiče	s	dětmi okolo 2 

let (45 min / 800 Kč) 
•	 ŠIKULKY - výtvarná výchova pro 

rodiče s dětmi okolo 2 let (60 min / 
1000 Kč) 

•	 BROUČEK - kombinovaný program 
pro děti od 2 let (blok 3x 60 min / 
150 Kč)

 JAZYKY   
•	 angličtina,	němčina,	francouzšti-
na,	italština - pro dospělé (90 min/ 
1800 Kč)

•	 	čeština	pro	cizince	- pro děti škol-
ního věku a pro dospělé (60 min / 
1400 Kč) (s výjimkou francouzštiny 
začínají jazyky od října)

TURISTIKA   
•	 ŤAPKA - turistický oddíl pro děti od 

6 let (60 min / 800 Kč) 

Fotografický kurz pro úplné začátečníky, 
kteří vlastní digitální zrcadlovku a neví 
si rady s jejím ovládáním.    

V průběhu kurzu se naučí porozumět 
základním principům, na kterých je 
fotografování postaveno, a osvojí si 

FOTOKURz:	zAČáTEČNÍCI ovládání fotoaparátu. Jednotlivé  
lekce budou kromě nezbytné teorie 
obsahovat také praktická cvičení,  
při kterých si mohou účastníci  
kurzu získané znalosti ihned  
vyzkoušet v praxi.  

Kurz povede mladá lektorka  
Michaela Dvořáková.

Kurz je určen starším dětem a dospě-
lým se zájmem o sochařskou tvorbu, 
kterým poskytne komplexní základy 
sochařské práce. 

Předchozí zkušenosti tedy nejsou 
nezbytnou podmínkou. V kurzu se 
naučí modelovat kopie podle sádrové 
předlohy, modelovat portrét a figuru  
a také volné kompozice. Osvojí si 
rovněž základy štukatérské práce  
a budou provádět sochařská díla  
v různých materiálech - kámen, dřevo, 
keramika, papír, epoxidová pryskyřice.

Kurz může sloužit také jako příprava 
ke zkouškám na umělecké školy. Výuku 
povede Vojtěch Malaník, akademický 
sochař s bohatou pedagogickou praxí.

V kurzu malířské tvorby, který je 
určen pro starší děti a dospělé, se 
účastníci naučí komplexní základy 
kresby.  

Jednotlivé lekce budou zaměřeny 
na konkrétní studie zátiší, portrétu 
a figury, ale i na volnou tvorbu dle 
vlastní fantazie. Účastníci kurzu se 
naučí realizovat kresby v různých 
materiálech a grafických technikách. 
Mimo klasické kresby proběhne také 
ukázka vytváření digitálních fotografií 
a jejich počítačového zpracování. 

Výuku povede Vojtěch Malaník, ab-
solvent Akademie Výtvarných umění  
v Praze, který má za sebou několika-
leté zkušenosti s pedagogickou praxí.

SOChAŘSKá	TVORBA MALÍŘSKá	TVORBA

Kulturní	centrum	Průhon,	Socháňova	1220/27,	163	00		Praha	6	-	Řepy 
Kontaktní	osoba:	Mgr.	Alena	Kulhánková,	telefon:	601	324	846,	e-mail:	
kurzy@pruhon.cz,	www.pruhon.cz

A4_kurzy_zari_2015.indd   1 25.08.15   6:13
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SluŽBY
•  ELEKTRIKÁŘSKÉ	PRÁCE	–	Erben: opravy i rekonstrukce, 

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

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

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

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

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

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

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

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

•  Zednické	práce	– provádím veškeré zednické práce 
vč. so+ne (opravy obkladů a dlažeb,omítky,stěrkování 
panelů, malování ,atd.) jiri.vejlupek@seznam.cz,  
	 Tel	:		603	240	318

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

•  Přijmeme	automechanika.	 Tel.:	235	316	878

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OSTATNÍ
•  PRONAJMU	GARÁŽ	V	GARÁŽÍCH	U	PRŮHONU	–	

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

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

Informace: pí novozámská, tel.: 234 683 529, kancelář č. 213, 1. patro, budova Úmč Žalanského 291, Praha 6 - řepy,  
e-mail: novozamskam@repy.mepnet.cz , tel.: 234 683 529.

➟  Španielova čp. 1289, kancelář 
o vel. 18,10 m2, přízemí – min. 
nájemné 1165,42 Kč / m2 / rok 
bez služeb.

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

➟  Jiránkova čp. 1138, kancelář  
o vel. 69,30 m2, přízemí – min. 
nájemné 1165,42 Kč / m2 / rok 
bez služeb.

Adresa: www.studiogernetic.cz
Slánská 381/10, Praha 6-Řepy Otevírací doba dle objednání. Otevřeno i o víkendu.
(křižovatka Slánská-Plzeňská) Telefon recepce: 235 325 659 nebo 602 501 191

Kosmetické studio GERnétic

Nabízíme vám:
 Péči o obličej, tělo a poprsí.
 Intenzivní omlazující kúry.
 Zeštíhlující a anticelulitidní zábaly.
  Ošetření akné a dalších kožních problémů.
 Hlubokou relaxaci a pohodu.
 Prodej kosmetiky GERnétic.
 Kosmetickou poradnu.

DELIKATESY 
VÍNO ✻ DÁRKY

Obchod s potravinářským a dárkovým zbožím

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

Makovského 1223 (oranžová pasáž), Praha 17-Řepy

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

Nabízíme	k	pronájmu	volné	prostory	svěřené	do	správy	MČ	Praha	17:
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OPRAVY PRAČEK – LANSDORF
Praha-Řepy, Krolmusova 348/25

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

Příjem zakázek nepřetržitě!

HODINOVÝ MANŽEL
údržbářské, truhlářské, montážní práce

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

POCTIVOST, PRECIZNOST, DOCHVILNOST
www.ceskyremeslnik.eu

Tel. 775 343 393

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

Rekonstrukce, 
bytová jádra, 

koupelny, byty 

ÚPRAVY A OPRAVY ODĚVŮ
Šití a pletení na zakázku

Čistírna oděvů a kůže
 Prodej dámské módy

www.PLETENA-MODA.cz

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

SLEVA 
30%
z montáže

Po předložení tohoto kuponu

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

ŽALUZIE
SÍTĚ PROTI HMYZU

Dlouholetá praxe – 23 let na trhu!

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

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

Školka Želvička
Španielova 52a, 

163 00 Praha - Řepy 
Tel.: 604 433 057

www.skolkazelvicka.cz

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

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

První hodina zdarma :)

WWW.RIDICAK.EU REPY@RIDICAK.EU 777 892 534

AUTOŠKOLA
* s tradicí od roku 1992
* s nejlepším autocvičištěm v Praze
* s individuálním a profesionálním přístupem
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Hubnutí a formování postavy 
na vibračních plošinách

Ukázková lekce 30 minut

ZDARMA
Stačí se zout – váš účes 

ani make-up neutrpí

Těšíme se na vás v OC Řepy

Makovského 1392/2b 
(nad prodejnou Albert)

•
www.vibrostation.cz

facebook.com/VibrostationCZ

rezervace@vibrostation.cz

rezervace na tel.: 775 876 000

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.

AUTOSKLO
BÍLÁ HORA

Pavel Černý

VÝMĚNY VŠECH OKEN ZDARMA!!! na pojistnou událost
Doubravínova 335/26, 
163 00 Praha 6-Řepy
Pondělí až pátek: 9–18 hodin 
(nebo dle domluvy)
Tel. i fax: 235 311 411 
Mobil: 774 000 092, 774 000 093
autosklobilahora@seznam.cz 
www.autosklobilahora.cz

NAŠE SLUŽBY 
POSKYTUJEME 
PRO VŠECHNY 
TYPY OSOBNÍCH 
I NÁKLADNÍCH 
VOZŮ / VČETNĚ 
TIR A BUSŮ 
AKCE A SLEVY 
PRO FIRMY

Při výměně lepeného čelního skla:
Občerstvení Stěrače BOSCH nebo Dálniční známka 2015 

v ceně 150 Kč

+

Rekonstrukce koupelny
Vybudování podkroví
Rekonstrukce bytů

včetně veškerých instalací
Za Mototechnou 1114, Praha 5-Stodůlky
tel: 602 318 551     www.stavbyjz.cz

Tel.: 235 301 561 | info@okvet.cz | www.okvet.cz

Pondělí–Pátek : 8-12, 14-20 | Sobota: 9-14 | Neděle: 15-19

VETERINÁRNÍ KLINIKA

Od roku 1999

Žalanského 31/34, Praha 6 - Řepy (u kostela sv. Martina)

PRODAVAČ/PRODAVAČKA A VEDOUCÍ ODDĚLENÍ 
POKLADNÍ A POKLADNÍ DOZOR

ZAMĚSTNANCI DO ZÁKAZNICKÉHO SERVISU
ZAMĚSTNANCI DO PŘÍJMU A VÝDEJE ZBOŽÍ 

Do našeho týmu pro prodejnu v PRAZE – VELKÉ CHUCHLI  
hledáme posily a otevíráme výběrová řízení na následující pozice:

Pokud Vás tyto pozice oslovily a chcete využít 
možnost profesního růstu v moderní a úspěšné 
společnosti, pošlete nám svůj životopis společně 
s informací, o které pracovní místo máte zájem 
na e-mailovou adresu:  
kariera@hornbach.cz.  
Upřesnění pracovních náplní společně  
s požadavky na jednotlivé pozice naleznete  
na stránkách www.hornbach.cz  
v sekci Nábor Chuchle.

Možnost práce na částečný úvazek!

personalni inzerce_chuchle_124x108_0715.indd   1 23.07.15   14:21
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Nabízíme: kadeřnictví (Matrix), 
kosmetika (Babor), modelace nehtů, manikúra, 

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

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

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

Kosmetický a kadeřnický salon

Giaccomo

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

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

Praha 17 - Řepy 2015 - září

188 x 33 mm

Praha 17 - Řepy 2015 - září

124 x 33 mm

Co s koupelnou v paneláku?
RYCHLÁ REKONSTRUKCE BEZ BOURÁNÍ JÁDRA!

pondělí a středa 14.00 - 18.00; úterý a čtvrtek 10.00 - 14.00

LINEA, V Olšinách 61, P-10, tel. 274 810 848, www.koupelnyza3dny.cz

Co s koupelnou v paneláku?
RYCHLÁ REKONSTRUKCE BEZ BOURÁNÍ JÁDRA!

pondělí a středa 14.00 - 18.00; úterý a čtvrtek 10.00 - 14.00

LINEA, V Olšinách 61, P-10, tel. 274 810 848, www.koupelnyza3dny.cz

1_Repy_Linea_14_zari:00 Linea08-1  27.7.2015  12:55  Stránka 1

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

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

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

Kompletní účetní služby 
Správa nemovitostí
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Centrum zdraví Vinohrady, Vinohradská 53, Praha 2 - Vinohrady, 
telefon: 608 203 923 a www.krasa-zdravi.cz

Zkušební ošetření

(včetně konzultace)

50,- KčVýhody metody BIOCON 2000
• neinvazivní, bezbolestná a bezpečná metoda 
• bezkontaktní aplikace – není nutné se svlékat 
• výrazné, příjemné a důkladné cvičení svalů 
• délka 1 aplikace pouze 20 min. 

SVĚTOVÝ PATENT – BIOCON 2000
Zpevnění vnitřních pánevních svalů 
bez námahy a ostychu

INDIKACE – ŽENY
• Před těhotenstvím
• Při potratech 
• Po porodu
•  Při bolestech zad, kyčlí 

a kostrče 
•  Při bolestivém sexuálním 

styku 
•  Při orgastických poruchách 
•  Při poklesu až výhřezu 

orgánů malé pánve 
•  Při bolestivé menstruaci 
•  U všech forem inkontinence 

moči

INDIKACE – MUŽI
•  Pro snížení rizika zbytnění 

prostaty 
•  Po operativním zákroku 

s prostatou
•  V období výskytu problémů 

s prostatou 
•  Pro zvýšení sexuální 

aktivity
•  Při časté bolesti hlavy 
•  Pro správné držení těla 

bezbolestná záda
•  Při i malém náznaku 

inkontinenčních problémů 

KU
PÓ

N

e-shop prodejna sklad

WWW.PENTA.CZ

na počkání

sleva platí
do konce září 2015

Kupón vystřihněte 
a předložte při odběru 

zboží na pobočce
Praha Řepy

K
ód

: 0
9-

Ř
ep

y

KUPÓN

Na sortiment
značky G21

Sleva bude odečtena ze zobrazených cen.

1 599,- 410,- 40690270

Stavebnice G21
5 in 1 easy 159 dílků

Šnekový odšťavňovač G21 
Gourmet + mletí masa, 

výroba nudlí, plnění klobás

6 999,-

Mixér G21 Perfect smoothie 
Vitality - 1680 W

5 999,-6008120 6008125 6008118

Sušička ovoce G21 Paradiso big
- Digitální časovač, -550 W 

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



INZERCE

32

JIŽ BRZY
pro Vás otvíráme
novou restauraci
Šalanda U Průhonu.


