
ŘEPSKÁ
Z P R A V O D A J  P R A h y  1 7  |  ř í J e n  2 0 1 4  |  R O č n í k  2 0  |  Z D A R m A

Co je nového v Řepích?

Dětská atletická liga zakončena

KC Průhon vítalo nové diváky

Poradní sbor byl zvolen
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Vážení čtenáři,
máte před sebou říjnové číslo, a když jsem tento úvodník psal, myslel jsem, že ještě pár teplých pod-
zimních dnů bude. Příroda mě opět dostala do úzkých, když ráno ukazoval teploměr jen pět stupňů. 
Dokazuje to, že příroda je opravdu mocná. Snad hřejivější bude pro vás toto číslo, kde se můžete 
dočíst o řepských novinkách či novém kC Průhon.
Letos však je říjen zvláštní. kolem sebe vidíme na každém kroku mnoho tváří a mnoho volebních 
hesel. Volby jsou nedílnou součástí života a je to tak dobře. Fotky a plakáty však asi nejsou tak 
zajímavé, jako podzimní barevné proměny přírody, které se kolem nás mění a ukazují nepřebernou 
paletu odstínů. Proto si v klidu sedněte u šálku horké kávy či čaje a začtěte se do Sedmnáctky.
Příjemné čtení vám přeje celá redakce.

Pavel Maxa

Úvodní slovo
Úřední hodiny
Úřadu mč Praha 17

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

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

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

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

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

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

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

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

Zastupitelstvo MČ Praha 17 mj.:

VZALO NA VĚDOMÍ
•  rozpočtová opatření č. 33, 34, 35, 36, 37, 

38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 
51, 53, 54, 56, 57;

•  Zprávu o plnění rozpočtu a plánu hospodář-
ské činnosti za I. pololetí 2014.

SCHVÁLILO
•  rozpočtové opatření č. 41, 48, 52, 55, 58; 
•  uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v cel-

kové výši 35 900 kč na realizaci oplocení 
kontejnerového stání pro Společenství 
vlastníků bytů Laudova 1018 – 1019;

•  financování způsobilých a nezpůsobilých 
výdajů projektu Revitalizace parteru sídliště 
řepy do max. výše 4 643 774 kč vč. DPh;

•  poskytnutí 7,5 % podílu způsobilých výdajů 
projektu z rozpočtu městské části Praha 17, 
tj. max. 487 500 kč a financování nezpůso-
bilých výdajů projektu „Revitalizace pro-
stranství Laudova“ s celkovým rozpočtem 
do max. výše 6,5 mil. kč.

ODVOLALO
•  Tomáše hampla z funkce soudce přísedícího 

Obvodního soudu pro Prahu 6.

ZVOLILO
•  mgr. Irenu Filařovou nucovou soudkyní pří-

sedící Obvodního soudu pro Prahu 6.

Rada MČ Praha 17 mj.:

VZALA NA VĚDOMÍ
•  souhrn oznámení o termínech předvo-

lebních akcí jednotlivých stran a hnutí 
konaných na částech pozemků svěřených 
do správy mč Praha 17.

SOUHLASILA
•  s pořádáním závodu horských kol a krát-

kodobým využitím (vypůjčením) části po-
zemku parc. č. 1504/1 za účelem pořádání 
cyklistického závodu finálové kolo Pražské-

ho mTB poháru 2014 ve dnech 20. 9. 2014 
do 21. 9. 2014 vždy od 9 do 19 hodin.

NESOUHLASILA
•  s poskytnutím slevy na nájmu Pražské ta-

neční konzervatoři a střední odborné ško-
le, s. r. o. ve výši 150 000 kč pro školní rok 
2014/2015;

•  se závěry uvedenými v dokumentaci vlivů 
na životní prostředí podle § 8 zákona k zá-
měru „Pietní park pro zvířata chovaná v zá-
jmových chovech v Praze-Zličíně“.  

SCHVÁLILA
•  rozpočtová opatření č. 53 – 58;
•  Zprávu o plnění rozpočtu a plánu hospodář-

ské činnosti za I. pololetí 2014;
•  poskytnutí peněžitého daru ve výši 41 600 kč 

z účelové dotace z odvodu z výherních hra-
cích přístrojů a jiných technických herních 
zařízení k realizaci projektu Propagace pra-
videlného sportování předškolních dětí ma-
lých Tygříků v měsíci září 2014;

•  uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze 
„Státního fondu životního prostředí čR“ 
na projekt Rekonstrukce a zateplení ob-
vodového pláště Obecního úřadu Prahy 17 
v celkové výši 733 580 kč;

•  uzavření smlouvy na dlouhodobou výpůjčku 
částí pozemků k.ú. řepy za účelem umístění 
informačních tabulí Poutní cesty hájek;

•  zpracování studie vícepodlažních garáží 
na pozemku parc. č. 1502/168 k.ú. řepy 
a vybudování provizorní parkovací plochy 
na pozemku parc. č. 1502/168 k.ú. řepy, 
včetně připojení na komunikaci ul. mrkvič-
kova;

•  přidělení dotace z Fondu pro podporu zá-
kladních škol v programu na podporu jazy-
kového vzdělávání – ZŠ genpor. Fr. Peřiny 
129 000 kč, ZŠ Jana Wericha 128 000 kč.

Barbora Skalníková, Dis.,
kancelář starostky

Zprávy z radnice • Zprávy z radnice
Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách 
www.repy.cz v oblasti Samospráva nebo v listinné podobě na Odboru kanceláře starostky 
MČ Praha 17, Žalanského 291, Praha-Řepy.
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Padající listí a podzimní počasí definitivně 
ukončilo letní časy. Letošním podzimem také 
končí čtyřleté volební období zastupitelů naší 
městské části. Je čas na bilancování, co se po-
vedlo a co v dalších letech zlepšit.

Vážení spoluobčané, sami můžete nejlépe po-
soudit, co všechno se v Praze řepích za těch 

pár let změnilo a posunulo k lepšímu. každý 
den se kvalita života v naší městské části zlep-
šuje. Dovolte mi proto malé ohlédnutí za naší 
činností.
Děti a mládež, to je naše budoucnost a chce-
me pro ně všichni nejlepší podmínky pro ži-
vot. Zrekonstruovali jsme a zmodernizovali 
15 dětských hřišť a sportovišť. Vzniklo tak do-
statečné množství odpovídajících prostor pro 
setkávání obyvatel všech věkových kategorií. 
Rozzářené oči dětí jsou nám tím největším 
poděkováním. 
Patřičnou pozornost jsme věnovali také škol-
ství a kultuře, protože vzdělaný a kulturní 
člověk rozvíjí společnost a je prospěšný ostat-
ním. kvalitu budoucího rozvoje jsme zajistili 
dokončením oprav a rekonstrukcemi všech 
budov základních a mateřských škol. kapitola 
sama pro sebe je jedinečná rekonstrukce kul-
turního centra Průhon, které rozšířilo nabídku 
pořadů a kurzů a vzalo pod svá křídla místní 
řepskou knihovnu s nabídkou nových knižních 
titulů. Průhon se stal místem pro setkávání 
nejmladších i seniorů.
Bezpečné řepy jsou pro nás prioritou. Podaři-
lo se nám rozšířit počet kamerových stanovišť 
na 16. Společně s městskou policií pravidelně 
řešíme riziková místa. Požadujeme zvýšený 

dohled městské policie nad problematickými 
lokalitami v řepích, snažíme se omezit čin-
nost závadových osob na území městské části.
ne všechno však jde tak rychle, jak bychom si 
představovali.
máme připraveny zásadní projekty pro kom-
plexní řešení sociální a sportovní oblasti 
života v řepích. Je to Domov pro seniory 
a Sportovní centrum. Pevně věřím v úspěšnou 
realizaci těchto projektů, je to přání většiny 
obyvatel Prahy 17, jak ukázal průzkum z mi-
nulých let.
ne všechno ovlivníme sami, například ne-
zodpovědní pejskaři s hromádkami po svých 
čtyřnohých miláčcích ztrpčují život nám všem, 
přestože jsme navýšili jen pro ně počet košů 
na stávajících 87 kusů.
Dlouhodobě „bojujeme“ s magistrátem hl. měs-
ta Prahy o dotace a opravy chodníků a komuni-
kací (ne všechny cesty a silnice, po kterých se 
pohybujete, jsou v našem vlastnictví). Příkla-
dem budiž tunel Slánská, který si úředníci ma-
gistrátu přehazují jako horký brambor.
neztrácíme ale optimismus, s vaší podporou 
se určitě podaří změnit plány v realitu.
Přijměte prosím mé pozvání k volbám 10. až 
11. října a přeji vám šťastnou volbu.

Jitka Synková

Slovo starostky

OZVĚNY EKOFILMU
KC PRŮHON
23.10.-25.10.2014 

Třídenní festival se zajímavým filmovým 
programem. Hlavními tématy bude přede-
vším „odpovědná spotřeba“ a návštěvníky  
seznámíme s tipy, jak žít šetrněji ve vztahu 
k životnímu prostředí. Program Ozvěn Eko-
filmu bude vhodně doplněn zábavně vzdě-
lávacími aktivitami, do kterých se mohou 
zapojit všichni bez rozdílu věkové kategorie.  
Festival Ekofilm slaví letos 40 let od založení.

Kulturní centrum Průhon, Socháňova 1220/27, 163 00   Praha - Řepy, tel. produkce: 601 324 845, e-mail: info@pruhon.cz
Změna programu vyhrazena, aktuální info najdete na: www.pruhon.cz, facebook.com/kcpruhon, twitter.com/kcpruhon

  Projekt je finančně

  podpořen z rozpočtu

  Městské části

  Praha 17

upoutavka ozveny eko.indd   1 22.09.14   20:40

Našim seniorům 
vše nejlepší!
Na 1. října připadá Mezinárodní den seniorů.

Chtěla bych touto cestou popřát všem řepsky�m seniorům 

především hodně zdraví, štěstí a dalších spokojeny�ch let 

v naší městské části.

             Mgr. Jitka Synková



Mgr. Jitka Synková  ODS
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Ing. Jan Černý  ČSSD

Stanislav Opluštil  Bez pol. přísl.

OTÁZKA MĚSÍCE ŘÍJNA

Dnes na téma: Školství
Považujete stávající síť školských zařízení v  řepích za dostatečnou?

Monika Richterová   Bez pol. přísl.

Základní školství je v řepích dlouhodobě na vysoké 
úrovni. máme kapacitně pokryty celé řepy, i když 
v rámci optimalizace proběhlo sloučení dvou  řepských 
škol. Všechny tři budovy jsme zrekonstruovali, opra-
vili sportoviště, které je k dispozici i veřejnosti. 
Při mém působení na radnici jsme navyšovali kapa-
citu míst ve školkách. V současnosti jsme pokryli žá-
dosti všech tříletých dětí řepských občanů. nynější 

situace počtu předškolních dětí byla způsobena nástupem silných roční-
ků, demografická vlna však opadává, předškolních dětí bude rychle ubý-
vat. Z těchto důvodů se domnívám, že počet míst v mateřských školách 
je v současné době dostačující. V případě potřeby jsme však připraveni 
zrekonstruovat další prostory a tím počet míst navýšit.
Vím, že někteří občané volají po zřízení víceletého gymnasia. Domnívám 
se však, že v současné době je nabídka díky již zřízeným školám na území 
Prahy 6, 5 a 13 pokryta. Dále v naší městské části sídlí soukromé střed-
ní školy. mensa gymnasium, Soukromá střední umělecká škola designu, 
a Pražská taneční konzervatoř a střední odborná škola, kam rodiče mo-
hou své dítě přihlásit. Velmi dobré renomé v posledních letech získala 
VŠ regionálního rozvoje, která se nachází taktéž na území řep.  myslím, 
že můžeme být právem pyšní nejenom na tak široké spektrum škol, ale 
také na jejich kvalitu.

Co se týká základních škol, tak je tu všechno 
v pořádku, řepské základní školy fungují na vel-
mi dobré úrovni a míst je dost. Co ale v řepích 
úplně chybí je střední školství. mám na mysli kla-
sické gymnasium nebo průmyslovku či ekonomku 
a nějaké učiliště. Dnes vlastně všichni žáci hned 
po základní škole řepy opouštějí a dojíždějí mimo 
městskou část. myslím, že by bylo fajn, kdyby tu 

část z nich mohla zůstat na střední škole.
Průběžně je třeba řešit počet míst v mateřských školkách, měl by 
být každý rok takový, aby se maminky nemusely bát, že se jejich dítě 
do školky nedostane. A ještě se musím zmínit o jeslích, které sice asi 
nepatří pod oblast školství, ale v řepích chybí a jednoznačně bych 
byl pro jejich zřízení. nebo alespoň pro zřízení zvláštní třídy v ma-
teřské škole, kam by přijímali děti už od dvou let. Zákon dnes nabízí 
i dvouletou variantu rodičovské dovolené, mnoho rodičů ji ale nemů-
že využít právě proto, že pro dítě v tomto věku neexistuje odpovída-
jící zařízení. A pokud někdo namítne, že do tří let by se dítěti měla 
věnovat především matka nebo otec, souhlasím s tím – v ideálním 
případě je to pro dítě nejlepší. Jenže musíme myslet na to, že ne kaž-
dý žije v ideálních podmínkách, a některým lidem by jesle pomohly 
řešit nelehkou situaci.

hned na úvod bych rád upozornil, že oblast škol-
ství nepatří mezi mé odbornosti. nicméně vím, že 
existuje historicky postupně řada materiálů, které 
mapují současné demografické složení řep a ze-
jména výhledy do budoucnosti. V minulosti došlo 
k rušení celé řady předškolních zařízení z důvodu 
poklesu počtu dětí. Situace je komplikovaná tím, 
že oblast sídliště není přirozeně rostlým územím, 

v době vzniku byla většina obyvatel v podobném věku, většinou s malý-
mi dětmi. následně pak děti odrůstaly, ale nedocházelo k rovnoměrné-
mu „doplňování“. Přebytek zařízení nad dětmi se postupně posunul až 
do základních škol. V poslední době muselo (kromě školy v Žalanského 
ulici před delší dobou) dojít i k postupnému rušení školy v Laudově. 
Setkalo se to samozřejmě s nevolí postižených. Chápu, že rodiče byli 
zvyklí na školu v bezprostřední blízkosti a hlavně s bezpečnou cestou. 
Je ale třeba si uvědomit, že takový případ je v celorepublikovém porov-
nání spíše výjimkou. ne v každé obci je škola a pro rodiče v takových 
místech je samozřejmé, že jejich děti musí dojíždět. Ostatně i u nás 
v původní obci už škola není, a tak děti odtud musí dojíždět nebo do-
cházet také. Za pozitivní v této situaci považuji dohled městské policie 
v nebezpečných místech, alespoň v ranních hodinách před začátkem 
vyučování.

myslím, že základních škol je v řepích dostatek. 
Problémem však zůstává optimální počet dětí 
ve třídách. O tom co je a není optimální, by se 
jistě dalo polemizovat a došli bychom k různým 
závěrům, i když tuto problematiku částečně řeší 
školský zákon. U předškolních zařízení mají řepy 
rezervu jako zřizovatel. k zápisům do předškolních 
zařízení chodí více dětí, než je kapacita školek, 

rodiče jsou odmítáni a nuceni hledat náhradní řešení. ZUŠ Blatiny 
a kC Průhon se starají o děti, které tíhnou ke kultuře v celé její šíři 
a jsou kapacitně dostatečně vytížené. Jestliže bych zařadila Sokol 
do kategorie „školské zařízení“ i když s jistou nadsázkou, tak jsou 
i děti sportovně naladěné v řepích zabezpečené. Co se týká jeslí, 
které v řepích chybí, tak ty spadají do zdravotnické sekce a z okruhu 
školských zařízení tudíž vybočují. mensa gymnasium a Taneční 
konzervatoř jsou soukromé střední školy na území řep. Vzhledem 
k dobré dopravní dostupnosti v celé Praze je pro děti dostatek 
možností vybrat si z nabídky středních škol na území hl. města. 
nerada bych opomněla činnost nízkoprahového klubu 17, kam mohou 
docházet děti po skončení vyučování a trávit tam aktivně volný čas. 
I když klub 17 nepatří do systému školských zařízení, plní funkci 
nabídky volnočasových aktivit pro mládež v řepích.
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Letošní Babí léto provázelo krásné počasí, a tak si všichni návštěvníci 
mohli plnými doušky vychutnávat pestrý program – ať už jízdu veteránů, 
pěvecká či taneční vystoupení, ukázky práce policie, hasičské techniky či 
koncert yo yo Bandu nebo Jiřího Zonigy a skupiny Větry z Jihu.
Během odpoledne byli slavnostně vyhlášeni vítězové soutěže „nej na 

sedm náctce“ (výsledky najdete na webových stránkách www.repy.cz), 
a také soutěže „Rozkvetlé řepy“.
V klání o nejkrásnější řepskou předzahrádku letos zvítězila paní hanko-
vá ze Španielovy ulice č. 1277, druhá byla Libuše Šroubová z nevanovy 
ulice 1069 – 1070, třetí pak Jitka Střihavková s předzahrádkou v ulici 
Laudova 1015 – 1017. Vítězky převzaly ceny, které do soutěže věnovalo 
Zahradnictví Chládek.
Odpoledne však přineslo ještě jednu výjimečnou událost – křest nové 
knihy „řepy v proměnách času“, kterou si můžete zakoupit v podatelně 
úřadu nebo v knihovně v kC Průhon.

-ras-

Poděkování všem!
Velice ráda bych poděkovala všem, kteří se v letošním roce zapojili do pořá-
dání, pro nás již tradičního, Babího léta. Akce se konala v sobotu 6. 9. 2014 
– stejně jako v minulých letech na travnaté ploše před řepskou radnicí. Zá-
sluhou všech sponzorů, účinkujících i mnoha ochotných lidí, kterým zále-
želo na hladkém a hlavně příjemném průběhu tohoto dne, si mohli všichni 
návštěvníci vychutnat příjemnou atmosféru a pestrý program.
Děkuji tedy Sboru dobrovolných hasičů Praha-řepy, Společnosti pro 
obnovu řepských tradic, Vězeňské službě, Centru sociálně zdravotních 
služeb, Domovu sv. karla Boromejského, Junáku Bílá hora, TJ Sokol, 
hnutí Brontosaurus klubu přátel Lukova a mateřskému centru řepík. 
Dále děkuji všem účinkujícím dětem ze základních a tanečních škol ne-
bo kroužků, školky montesorri na Fialce, mensa Gymnasiu a tanečníkům 
z Valašského folklorního souboru krušpánek. můj dík samozřejmě patří 
i jejich vedení a všem vyučujícím. nemohu ovšem zapomenout ani na své 

spolupracovníky z Úřadu městské části Praha 17, kteří se na organizaci 
podíleli. Za skvělé moderování akce patří můj dík Stanislavu Soukupovi.
Za finanční podporu, organizační pomoc či věcné dary děkuji 
společnostem Autodoprava Jaroslava hájka, mc Donald’s čR, s. r. o, 
firmě erilens, s. r. o., Pekařství a cukrářství erika, Pražským 
službám a. s., BT-VUSTe, spol. s r. o., čSOB a.s., hefaistos spol. s r.o., 
knihkupectví - papírnictví Josef Guriča, firmě ORSmix, s. r. o, hračkárně 
Jany Varmužové, Autosalonu klokočka, firmám Fotomobil.cz –  
karel mařík, Otakar Chládek – Sadovnický a zahradnický servis, 
mgr. Ladislav kavan – Lk SeRVIS, generální zastoupení GeRnétic,  
Coca-Cola čR, s. r. o a také městské policii a Policii čR. 
A samozřejmě velké poděkování patří i řepským obchodníkům, kteří 
nejenže byli nápomocni při propagaci této akce, ale díky svým skvělým 
výrobkům a službám přispěli k celkové pohodové a uvolněné atmosféře 
tohoto dne.

Mgr. Jitka Synková, starostka

Foto: -ras- Foto: -ras-

Foto: -mish- Foto: -mish-
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Poradní sbor zvolen
V červencovém čísle našeho zpravodaje jsme vás informovali o zbrusu nové 
aktivitě městské části, kterou je vznik Poradního sboru. Jedná se o uskupení 
složené z řepských občanů, kteří díky členství v tomto sboru mají možnost se 
setkávat s vedením radnice a vyjadřovat se k aktuálním tématům.
Zájem ze strany obyvatel řep byl opravdu veliký. Zájemci byli nakonec 
rozděleni podle volebních okrsků a dne 9. září se v zasedací síni úřadu 
konalo losování. Díky omezené kapacitě sboru, která byla předem stano-
vena na maximální počet 18 členů s tím, že zastoupení bude rovnoměrné 
podle jednotlivých okrsků, nebylo tedy možné uspokojit všechny zájem-
ce. Úspěšné kandidáty však určil spravedlivý los a Poradní sbor se sejde 
na svém prvním jednání na začátku října. -ras-

Nová kuchyně v MŠ Fialka

Děti i zaměstnanci z mateřské školy Fialka mají zase o trochu větší dů-
vod k radosti. Ve středu 10. září byla totiž v jejich školce slavnostně 
otevřena nová, zrekonstruovaná kuchyně, která jistě bude produkovat 
samé dobroty – samozřejmě i díky paní šéfkuchařce s příznačným jmé-
nem Vomáčková.
Slavnostní pásku k nové kuchyni přestřihly společně ředitelka školky 
mgr. Alena Lucová a starostka mč Praha 17, mgr. Jitka Synková za pří-
tomnosti mnoha hostů, mezi kterými nechyběli ti nejpovolanější – tedy 
architekti a projektanti, kteří dílo realizovali či vedoucí Odboru staveb-
ního a Odboru školství.

Všichni si pak společně novou kuchyň prohlédli a nechali si od paní 
kuchařky předvést jednotlivé moderní prvky, které napomohou k snad-
nější přípravě pokrmů. Vždyť se tu denně připravuje kolem sedmdesáti 
obědů! Pro přítomné děti byl v zahradě školky přichystán petsrý soutěž-
ní program, a tak si mohly vyzkoušet např. skoky v pytlích, hod míčkem 
nebo kroužky na cíl.

A na co se nejvíce těší děti z mateřské školy Fialka? Dle vyjádření mno-
hých z nich je zkrátka nejlepším jídlem knedlík!

-ras-

Foto: -ras-

Pozitivní změny 
v ulici Mrkvičkova
konečně se po mnoha letech podařilo změnit vlastníka pozemků 
v mrkvičkově ulici. Armáda čR převedla bezúplatně ty pozemky, jež 
navazují na dřívější vojenské domy, které byly prodány bytovým 
družstvům. Všichni zde vidí změny. Byla opravena schodiště směřu-
jící na Bílou horu. nad panelovými domy byla polní cesta změněna 
na cestu se zámkovou dlažbou. Péči o pozemky převzal na svá bedra 
Úřad mč Praha 17 a je to dobře. Dochází ke komplexní rekonstruk-
ci sportoviště proti hotelu a již několik let zde mohou děti využívat 
nové hřiště pro ty nejmenší. Od stanice tramvaje „hlušičkova“ vede 
kvalitní asfaltová cesta pro pěší, která je lemována zelenou protihlu-
kovou stěnou. Podařilo se prosadit a koupit od armády pozemek mezi 
hotelem a domem 1370 až 1377. Investice za pozemek činí více jak 
21 milionů korun a je rozhodnuto, že zde vyroste dům pro parkování 
aut. Věřím, že se nám konečně podaří parkovat svá vozidla jinde než 
na chodnících. nadále usilujeme o převod vojenských pozemků i v uli-
cích Skuteckého a Laudova. maminky z panelového domu 1370 – 1377 
se spolu s dětmi již nyní těší z nového dětského hřiště za domem. 
V prostoru za tímto domem směrem k lesoparku je připravována další 
bytová výstavby na soukromém pozemku. Tato výstavba pomůže ten-
to prostor kultivovat a to i z pohledu dosažení vyšší bezpečnosti.
Věřím, že nové zastupitelstvo a rada naší mč Praha 17 bude v tomto 
směru pokračovat ve své práci i po komunálních volbách.

Tomáš Finger,
zástupce starostky

Foto: -ras-

Poděkování
Je počátek nového školního roku a to je pro náš klub seniorů Průhon nej-
lepší příležitost k tomu, abychom poděkovali paní učitelce mgr. kalinové 
za všechna léta, která se svými dětmi chodila k nám do klubu a přinášela pří-
jemné chvíle. Celá léta od první až po pátou třídu nám vždy na Svátek matek 
a před Vánocemi přicházely zazpívat naše krásné české písničky a předvést 
taneční vystoupení. Takto s námi děti vyrůstaly a nám přibývalo vrásek, ale 
stále stejně jsme se na ně těšili a byli jsme rádi, když mezi nás přišly.
Paní učitelky kalinové si vážíme a vždy ji děkujeme za to, že svoje žáčky ve-
de k lásce k naší české písničce, že se jim plně věnuje a že svoji učitelskou 
činnost nebere jako zaměstnání, ale jako poslání.
Přejeme jí do dalších let hodně životních úspěchů ve škole i v rodině a těší-
me se na roky příští, kdy se budeme opět setkávat.

Za Klub seniorů Průhon, Jana Tvrdková
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V minulém čísle jsme vás informovali o úsporách nákladů na teplo ve výši 
43% v domě Španielova 1270–1276, kterých dosahují zásluhou provozu 
vlastní domovní kotelny. Zdá se to až neskutečné, ale provozem vlastní ko-
telny a řádným termo-hydraulickým vyvážením topné soustavy lze dosáh-
nout úspory i přes 50%, tj. náklady na teplo snížit až na polovinu. Úspora 
nákladů na teplo tak v průměrném sídlištním bytě velikosti 3 + 1 může pře-
kročit i částku 10 000 kč.
Touto rekordní úsporou se mohou pochlubit v domě Laudova 1025–1027, 
který má 45 bytů 3+1 a 3 garsoniéry. Vlastní domovní plynovou kotelnu 
uvedli do provozu 1. 1. 2012, takže mají již kompletní data o nákladech 
na teplo za uplynulé dva roky. Zprovoznit vlastní kotelnu mohli upro-
střed topné sezóny, neboť ji bylo možno vybudovat mimo stávající výmě-
ník centrálního dodavatele tepla, a tak nebylo nutno demontovat starou 
technologii před výstavbou nové kotelny. Požádal jsem předsedu SVJ Lau-
dova 1025–1027 Ing. Václava Stejskala, aby se s našimi čtenáři řepské 17 
podělil o zkušenosti s dosaženými úsporami nákladů na teplo v jejich domě.

Ing. Václav Stejskal: V období od ledna 2012 do prosince 2012 jsme vyrobi-
li 1GJ za 357,10 kč. Před odpojením od Pražské teplárenské a.s. jsme platili 
za 1GJ – 720 kč. naše roční spotřeba v roce 2012 činila 1195 GJ. Z čehož 
vyplývá, že naše celková roční úspora byla 433 665 kč. V následujícím roce 
jsme od ledna 2013 do prosince 2013 vyrobili 1GJ za 341,63 kč. Další sní-

žení ceny za GJ bylo dosaženo zásluhou provedení termo-hydraulického 
vyvážení celého objektu v průběhu března 2013.

Porovnání nákladů na teplo se srovnatelnými domy v řepích (rok 2013)

Objekt Spotřeba Cena za 1GJ*

Laudova 1003–1005 1278 GJ 689,15 kč

Laudova 1015–1017  963 GJ 696,34 kč

Socháňova 1132–1134 1492 GJ 694,02 kč

Laudova 1025–1027 1459 GJ 341,63 Kč
* cena je průměrná, protože Pražské plynárenské a.s. účtuje rozdílnou cenu za TUV a ÚT

když porovnáme z výše uvedené tabulky nejnižší cenu od Pražské tepláren-
ské a.s., kterou dosahují v domě Laudova 1003–1005 ve výši 689,15 kč/GJ 
a naši cenu 341,63 kč/GJ, činí naše úspora 347,52 kč/GJ. Z toho vyplývá 
celková úspora za rok 2013 ve výši 507 032 kč. Za dva roky činí celková 
úspora 940 697 kč. Při pořizovací ceně naší kotelny o výkonu 200kW, která 
byly ve výši 925 000 kč je návratnost naší investice přibližně 1 rok a 11 mě-
síců. Zde je nutné také zdůraznit ekologické hledisko celé investice. kon-
denzační kotle, kterými je kotelna osazena vyrobí daleko méně CO2 a SO2 
než třicet let staré kotle Pražské plynárenské, a.s.

Mgr. Bořek Černovský, zástupce starostky

Levněji to už snad nejde

V letošním roce je naše městská část 
mimořádně úspěšná v čerpání finanč-
ní podpory ze strukturálních fondů eU 
a obdrží celkovou finanční dotaci ve výši 
44,4 mil. kč. Rád bych poděkoval všem, 
kteří se na tomto úspěchu podílejí, a oce-
nil jejich práci, neboť pracovali pod veli-
kým časovým tlakem, aby se včas zpraco-

valy a podaly žádosti v odpovídající kvalitě.
Úspěšný rok jsme zahájili již na jaře, kdy jsme získali v rámci 10. výzvy 
z Operačního programu Praha – konkurenceschopnost – Oblasti pod-
pory: 2.1. Revitalizace a ochrana území 6,8 mil. kč na projekt Zdravé 
a hravé řepy II., který je pokračováním úspěšného projektu revitalizace 
dětských hřišť a veřejných sportovišť z minulých let. Z těchto prostřed-
ků je například financována právě probíhající rekonstrukce hřiště v ulici 
mrkvičkova. Dále jsme získali v rámci Operačního programu životního 
prostředí v rámci 50. a 60. výzvy – Prioritní osa: Udržitelné využití zdrojů 
energie – Podoblast podpory: 3.2.1 Realizace úspor energie 11,7 mil. kč 
na zateplení budovy úřadu Prahy 17, kulturního střediska Průhon a ma-
teřské školy Socháňova.

Přehled čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU v roce 2014

Dotační titul mil. Kč
Zdravé a hravé řepy II.  6,8
Rekonstrukce a zateplení obvodového pláště úřadu Prahy 17  0,7
Zateplení budovy kulturního střediska Průhon  3,5
Zateplení budovy mateřské školy Socháňova  7,5
nové služby e-Governmentu v Praze 17  6,7
Aktivní lesopark řepy 13,9
Revitalizace parteru sídliště řepy  5,3
Celkem 44,4

největší radost nakonec máme ze zisku dotací schválených na jednání 
posledního zastupitelstva hl. m. Prahy a to v rámci Operačního programu 
Praha – konkurenceschopnost. V oblasti podpory 1.2 Rozvoj a dostup-
nost ICT služeb, získáme 6,7 mil. kč na projekt nové služby e-Govern-
mentu v Praze 17. Cílem tohoto projektu je elektronizace archivů Úřadu 
městské části Praha 17, směřující k plně digitálnímu zpracování oběhu 
dokumentů. Digitální práce s dokumenty umožní lepší a flexibilnější 
služby obyvatelům, včetně interaktivního informačního výstupu pomocí 
dvou veřejně přístupných presentačních tabulí.
Dále v rámci 13. výzvy Operačního programu Praha – konkurenceschop-
nost, oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území jsme uspěli s dvě-
ma žádostmi a obdržíme 13,9 mil. kč na projekt Aktivní lesopark řepy 
a 5,3 mil. kč na projekt Revitalizace parteru sídliště řepy. 
Projekt Aktivní lesopark řepy bude realizován v prostoru při východní hra-
nici řep, ohraničeným na severu ulicí U Boroviček a na jižním konci pro-
menádním okruhem na Fialce. Ve zmíněném prostoru dojde k revitalizaci 
zeleně, cest, hřišť, včetně jejich rozšíření a doplnění území o nové vhod-
né aktivizační prvky pro všechny věkové skupiny obyvatel. Revitalizované 
území přímo sousedí s územím řepské stepi, unikátní lokalitou, která je 
jediným vyhlášeným významným krajinným prvkem městské části Praha 17.
Druhý projekt z oblasti podpory revitalizace území nazvaný Revitalizace 
parteru sídliště řepy se bude dotýkat území centra řep, tzv. promenády 
paralelní s ulicí makovského. Tento prostor je z jihu lemován kolmo umís-
těnými panelovými domy ulice makovského a ze severu ploty areálů dvou 
mateřských školek a mateřského centra řepík v ulicích Španielova a Ben-
dova. Východní část je ohraničena spojnicí ulic Bazovského a Bendova 
a západní část pak ulicí Galandova. Úpravou tohoto prostoru dojde k doda-
tečnému využití potenciálu veřejného prostoru. Bude se týkat komplexní 
revitalizace zeleně s následným novým prostorovým a funkčním využitím 
území, například včleněním edukačních prvků, formou časové promenády 
s historickými údaji na hlavní komunikační cestě. nové užití prostoru bude 
dále podpořeno vybavením novým, odpovídajícím mobiliářem.

Mgr. Bořek Černovský, zástupce starostky

Čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU
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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

Mobilní sběr nebezpečných odpadů na území hl. m. Prahy je služba 
určená pro občany Prahy (osoby s trvalým pobytem na území města). 
Z tohoto důvodu vyžaduje obsluha svozového vozidla předložení ob-
čanského průkazu při odevzdání odpadů. Obsluha si z občanského prů-
kazu zapíše jméno a bydliště osoby, která odpad odevzdala, aby bylo 
zajištěno, že tato služba nebude zneužita jinou osobou. Žádné další 
údaje nejsou z průkazu totožnosti opisovány. Služba mobilního sběru 
nebezpečných odpadů je určena občanům všech městských částí, bez 
ohledu na to, v jaké mč právě sběr probíhá. Obsluha svozového vozidla 
je tedy povinna od občana odpad převzít i v případě, že má trvalý pobyt 
na území jiné mč, než na které se momentálně svozové vozidlo nachází. 

Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu v Praze 17:

16. 10. (čtvrtek)

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

16.30 – 16.50
•  ul. mrkvičkova (dle možnosti zastavení) 17. 00 – 17.20 
•  ul. na Fialce I. 17.30 – 17.50
•  ul. Brunnerova (parkoviště) 18.00 – 18.20
•  křižovatka ul. Březanova – U Boroviček 18.30 – 18.50

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

Termín a místo přistavení MSD
18. 10. (sobota) od 10 do 16 hod.:  
                – parkoviště v ul. na moklině u rest. U hasiče.

Ing. Jaroslava Hrdličková, 
Odbor životního prostředí a dopravy

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

Po celou dobu přistavení bude přítomna obsluha, která bude koordi-
novat ukládání odpadů. VOk nebudou na stanovišti zůstávat přes noc.
VOk jsou financovány z prostředků magistrátu hlavního města Prahy.
•  parkoviště u objektu Bílý Beránek (Šímova ul.)  1. 10., 2. 10., 3. 10.
•  křižovatka k Trninám x Laudova  8. 10., 9. 10., 10. 10., 11. 10.
•  ke kulturnímu domu x U Boroviček  29. 10., 30. 10., 31. 10.

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

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

nádoby (popelnice, kontejneru) 

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

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

✗			elektroodpad (chladničky, pračky, televize, monitory, počítače, 
přehrávače, telefony 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;
•  Praha 5 – Jinonice, ul. Puchmajerova (u křižovatky s Radlickou), 

tel.: 251 612 343.
Provoz od pondělí do pátku: 8.30 – 18.00 hod., 
sobota: 8.30 – 15.00 hodin.

Ing. Jaroslava Hrdličková,
Odbor životního prostředí a dopravy

Kam s bioodpadem
Stanoviště BIOVOK:

•  Parkoviště v ul. na moklině u restaurace U hasiče – 5. 10. (ne) 9 – 12 hod.
•  křižovatka ul. ke kulturnímu domu x U Boroviček – 12. 10. (ne) 13 – 16 hod.
•  křižovatka ul. k Trninám x Laudova – 26. 10. (ne) 9 – 12 hod.
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 hl. m. Prahy.

Ing. Jaroslava Hrdličková,
Odbor životního prostředí a dopravy
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V Socháňově ulici nebylo možné 
přehlédnout stavební práce, 
které zde probíhaly celé léto. 
Co přesně se tedy v mateřské 
škole dělo?
m. marek: Mateřská škola Socháňo-

va byla poslední školkou, která ještě nebyla v řepích zrekonstruována. 
Během léta získala nejen nový kabát, ale také novou kuchyň a třídu pro 
dalších 25 dětí.

Hned o kousek dál – vedle Klubu 17 člověk narazí na nové hřiště…
m. marek: Dětské hřiště v zahradě u Klubu 17 je jedním z pěti hřišť rekon-
struovaných z projektu Zdravé a hravé řepy II, na který jsme dostali dotaci 
z evropské unie. Součástí tohoto areálu je také nově vybudované hřiště 
na pétanque, koule je možné si zapůjčit v klubu 17.

A na co dalšího se mohou obyvatelé Řep těšit? 
m. marek: mám velkou radost z toho, že se nové cesty konečně dočkají 
obyvatelé Fialky. čekáme již pouze na vydání stavebního povolení a mů-
žeme stavět.
kompletní rekonstrukce se také dočká ulice Doubravínova, kde budeme 
budovat nový chodník i silnici.

Děkuji za informace, Radka Sálusová

Foto: Martin Marek

Co je nového v Řepích?
V naší městské části se během letních měsíců pracovalo na mnoha místech a mnozí z nás si jistě 
všimli, jak mohutně se Řepy mění. Na novinky a zlepšení jsem se tedy zeptala zástupce starostky 
Martina Marka.

Foto: Martin Marek

Dětské hřiště v zahradě u Klubu 17.

Mateřská škola Socháňova.

Foto: Martin Marek

Doubravínovu ulici čeká rekonstrukce.

Foto: Martin Marek

Nová kuchyň v Mateřské škole Socháňova.

Foto: Martin Marek

I obyvatelé Fialky se brzy dočkají nové cesty.
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Vy jste původem z Řep. 
Jak dlouho jste tady žila?
Do řep jsme se přistěhovali, 
když mi bylo asi čtrnáct. Zaži-
la jsem se zde první diskotéky, 
chodila do TJ Sokol na volejbal 
a ráda jezdila s matkou na ko-
le po okolí a vždy se sem ráda 
vracím. Žila jsem tu dvanáct 
let a v šestadvaceti jsem se 
stěhovala do Ameriky.

Co vás k tomuto kroku vedlo?
Vždycky jsem ráda cestovala. 
Poprvé jsem do zahraničí vyjela 
hned v osmnácti – tehdy do An-
glie jako au pair. Bylo to krátce 
po revoluci, tenkrát nebylo vů-
bec běžné takhle vyjíždět do ci-
zích zemí a učit se jazyky. Já se 
však snažila vycestovat, co to šlo 
– většinou o prázdninách, nej-
dříve na střední, potom na vy-
soké škole. mým hlavním cílem 
bylo naučit se jazyky – byla jsem 
tedy v Anglii kvůli angličtině, 
v německu jsem se učila němči-
nu, ve Španělsku španělštinu… 
V posledním ročníku vysoké jsem 
se rozhodla navštívit Ameriku 
a využila jsem program „Work and Travel“. V pra-
xi to znamená, že vám na čtyři měsíci seženou 
práci a pak tam můžete měsíc cestovat. 

Jakou školu jste studovala?
Chodila jsem na Gymnasium Jana Palacha se 
zaměřením na jazyky a ekonomii. Pak jsem stu-
dovala Institut humanitních studií a ve druhém 
ročníku jsem přešla do Ústí nad Labem, kde jsem 
studovala Pedagogickou fakultu se zaměřením 
na výuku angličtiny. Školu jsem ukončila v ro-
ce 2003.  
Během cestování v Americe jsem potkala svého 
budoucího manžela a po roce vztahu na dálku 
jsme se rozhodli, že spolu chceme žít a rozhodli 
se pro Ameriku. Já jsem pak byla přijata ke stu-
diu aplikované lingvistiky na universitě v norfol-
ku. manžel na universitě učil, takže mi pomohl 
i s vyřízením mnoha úředních záležitostí. 

A jaké byly vaše první roky v Americe?
Studium bylo na dva roky a já si zažádala o zele-
nou kartu, abych tam mohla později i pracovat. 
Během mého studia jsem také pracovala jako 
asistentka profesorů.

Po ukončení studia jsme se s manželem museli 
rozhodnout co dál. manžel pracoval jako chiro-
praktik, což je profese, která nevyžaduje žádné 
cestování – spíš naopak. A to se mi vůbec nelíbi-
lo… Přemýšleli jsme tedy, co bychom mohli dě-
lat, abychom měli možnost stabilního zaměst-
nání a zároveň možnost cestování. napadlo nás, 
že bychom vstoupili do ozbrojených sil, což by 
nám tento životní styl umožňovalo. manžel ne-
byl proti, i když si původně myslel, že ho asi ne-
vezmou, protože je starší než já. Rozhodl se pro 
námořnictvo. To se líbilo i mně. Už v minulosti 
jsem se setkala s několika členy námořnictva 
a moc mě oslovili jako lidi – byli nesmírně přá-
telští, ochotní pomoci druhým a velmi zodpo-
vědní ve své práci.  manžela k námořníkům vzali, 
a tak šel na základní výcvik, přidělen byl k ná-
mořní pěchotě, což je v podstatě nejnáročnější 
výcvik. Poslán byl do Severní karoliny, já jsem 
zatím zůstala ve Virginii. Po roce jsem se stě-
hovala za ním do Severní karoliny, kde jsme si 
pořídili krásný starý dům, který původně chtěli 
zbourat. my se však rozhodli ho zachránit a pus-
tili se do renovace. To mě zase na několik měsíců 
oddálilo od záměru vstoupit k námořní pěchotě. 

Jak tehdy vypadal váš den?
V té době jsem se opravdu plně 
věnovala domu – manžel ráno 
odcházel do práce a řekl mi, co 
je potřeba udělat – zbourat, po-
stavit, vykopat…. A já pilně celý 
den pracovala. Trochu s podivem 
a nelibostí na mě koukaly ženy 
z okolních domů – jakého mám 
strašného manžela, který si cho-
dí do práce a nechá mě tam celé 
dny tvrdě pracovat. kromě toho 
jsem se také připravovala na ma-
riňácký výcvik a chodila běhat. 
manžel se mnou jezdil na kole – 
což bylo pro naše okolí vrcholem 
pobouření. nikdo nemohl po-
chopit, proč on si jede a já běžím 
(směje se).

Jak jste se potom dostala 
k mariňákům?
Chtěla jsem vstoupit k námoř-
nictvu, ale protože jsem neměla 
americké občanství, musela bych 
začínat jako „záklaďák“ a pak 
najít nějaký vhodný program, 
ve kterém bych mohla působit 
jako důstojník. Pohovor u námoř-
nictva mi však nenabídl očekáva-

né možnosti, a tak jsem začala uvažovat o vstupu 
do armády, která v té době masově zvyšovala 
stavy kvůli událostem v Iráku a Afganistánu. na-
bízeli mi asi čtyřicet tisíc dolarů a vysokou šarži, 
pokud bych k nim vstoupil. navíc i důstojnický 
program pro manžela. Ale v té době měla armá-
da velmi špatnou pověst. Vzhledem k masovému 
nabíraní totiž brali kohokoliv – mnohdy i lidi 
s kriminální minulostí. nechtěla jsem být členem 
něčeho, co má tak špatnou pověst.
manžel tedy navrhl, abych se šla zeptat k ná-
mořní pěchotě. Zpočátku se mi tento nápad 
příliš nezamlouval – je obecně známo, že 
u námořní pěchoty je výcvik nejtěžší. když 
jsem však vstoupila na pohovor, byla to „láska 
na první pohled“. Velmi mě zaujala jejich orga-
nice i filosofie. Uvědomovala jsem si, že pod-
mínky jsou asi nejtěžší, ale snad právě tohle mě 
na tom přitahovalo. Vzhledem k tomu, že jsem 
nebyla americký občan, tak mi nabídl pouze tři 
okruhy toho, co bych mohla dělat – administra-
tivu, jezdit s nákladními vozidly nebo kuchaře. 
Vybrala jsem si nákladní auta, ale manžel mi 
to rozmluvil. Jednak to je opravdu velmi těž-
ká práce, jednak jsem to chtěla dotáhnout na 

Z Řep do Ameriky a pak mnohem dále
Mnoho malých kluků spřádá sny o tom, že se stanou vojáky a vyrazí do světa. Není však úplně běžné, aby si tyto sny splnila 
dívka… V tomto čísle Řepské sedmnáctky vám představíme Soňu Fleckovou, která si sny o cestování po celém světě a vojenské 
kariéře splnila na víc než 100%.

Foto: archiv Sonja Fleck

Soňa Flecková ve slavnostní uniformě společně se svojí matkou.
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důstoj níka a to by se mi tady asi nepodařilo. 
Takže zbývala administrativa.

Pak tedy následoval základní výcvik?
Začala jsem tedy pečlivě trénovat na fyzické 
testy. Sportovala jsem vždy, takže jsem doufa-
la, že to zvládnu a že se k mariňákům dostanu. 
moc se mi líbila ta myšlenka čestnosti a zdo-
lávání překážek na 100%. V září 2006 jsem 
nastoupila základní výcvik. Ten je pro celou 
Ameriku v Jižní karolině, ženy a muži trénují 
odděleně. Zjistila jsem si všechny podrobnosti, 
a tak jsem se cítila fyzicky připravena. Základ-
ní výcvik mariňáků je nejnáročnější ze všech 
ozbrojených složek a trvá třináct týdnů. Zvlád-
la jsem ho úspěšně a zanedlouho jsem byla 
povýšena o další šarži. 

A jak potom pokračovala vaše kariéra?
Zažádala jsem si o americké občanství, což se dí-
ky členství u mariňáků podařilo urychlit. A při-
pravovala jsem se na důstojnický program, kam 
mě přijali. Podmínky byly velmi náročné, poda-
řilo se mi však uspět. následně jsem si vybrala 
důstojnickou základnu v japonské Okinawě, kam 
byl po krátké době převeden i můj manžel. Tak-
že jsme po pěti letech manželství byli konečně 
spolu. mezitím on byl na několika misích v Iráku 
a já několikrát na nějakém výcviku. V Americe 
nebývá zvykem, že by u ozbrojených sil byli oba 
dva z páru. Úloha toho druhého je těžká, pod-
porující. U nás je to trochu výjimka. Většinou je 
člověk někam přidělen na dva, na tři roky a pak 
je zase převelen někam jinam. kromě toho je to 
časově nesmírně náročné, máme služby přes ví-
kendy, svátky…
V Okinawě jsme přeci jen nějaký čas měli – kromě 

toho jsme nevlastnili dům, o který by bylo nutné 
se starat, a tak jsem objevila kouzlo golfu. Dnes 
hraju golf za námořní pěchotu. Zjistila jsem, že 
se mi tento sport moc líbí. Je to podobné jako 
služba u mariňáků – celoživotní snažení, vzdělá-
vání a zlepšování. 
V Japonsku jsme tedy byli tři roky. Půl roku z té-
to doby jsem měla misi v Bahrajnu, manžel byl 
na humanitární misi v Thajsku, kde tenkrát by-
ly záplavy. Velkou částí naší práce je totiž také 
to, že se účastníme humanitárních pomocí, což 
možná mnozí ani nevnímají. není to určitě jen 
o boji s terorismem.

Váš manžel byl na několika nebezpečných 
zahraničních misích. Měla jste o něj 
strach?
Snad ani ne – snažím se to brát jako práci, 
možná je to i tím, že jsme už starší. když se 
ale zeptáte manžela, řekne vám, že byly určitě 
chvíle, kdy strach měl. V Iráku byla jejich základ-
na ostřelována každý den. Ale svou práci člověk 
musí vykonávat i v takových podmínkách, proto 
hodně trénujeme.  Já jsem na tak nebezpečné 
misi ještě nebyla.
moje mise zatím byly spíš méně nebezpečné. 
manžel si však zažil ledacos, naštěstí z toho ne-
má trvalé následky… V Americe je nyní veliká 
podpora ozbrojených složek a velké množství 
různých programů, které mají pomoci členům 
ozbrojených složek se po návratu vrátit k nor-
málnímu životu.

Máte čas vracet se domů, do Řep? Myslíte, 
že se Řepy hodně změnily?
na návštěvu domů se nedostanu tak často, jak 
bych mnohdy chtěla. Teď jsem tu po pěti le-

tech – takže ani moje rodina to se mnou nemá 
úplně lehké. mám tady maminku a osmdesá-
tiletého dědu. Pokaždé, když se sem vrátím, 
tak vidím, jak se městská část mění. Překva-
pila mne nádherná rekonstrukce Sokolovny, 
kterou pamatuji s rákosím na stropě a hlavně 
vkusně předělané domy v makovského ulici 
s obchody v pasážích a v neposlední řadě trávník 
v tramvajovém kolejišti.  řepy se určitě pořád 
mění k lepšímu a je vidět, že se za ty roky, kdy 
jsem žila v zahraničí, tady udělal kus práce.

Co plánujete dál?
nevím, zatím nás čeká ještě rok v místě, kde jsme 
nyní a pak bychom si rádi požádali zase o nějaké 
zahraničí. Uvažujeme o havaji nebo možná se 
vrátíme zpět na Okinawu.
Já také přemýšlím, že bych odešla z aktivní slož-
ky a stala bych se rezervistou a plně se věnovala 
golfu. V životě je ještě spousta věcí, které bych 
chtěla dělat… 
Při tomto životním stylu vlastně člověk neví, co 
bude zítra. když jsem odjížděla do Bahrajnu, tak 
volali cestou z práce, zda chci jet. Tak jsem všeho 
nechala, přichystala se a odjela. Jsme zkrátka 
zvyklí plánovat alespoň deset plánů a třeba as-
poň jeden vyjde.

Děkuji za rozhovor.
Radka Sálusová

Sonia Fleck (37 let)
•  Vystudovala: Vysoká škola J.e.Purkyně 

v Ústí nad Labem, titul magistr 
Old Dominien University of norfolk, 
titul mastr of Art

•  hodnost: kapitán
•  Zájmy: golf, běh, potápění, kolo, 

volejbal, cestování

Foto: archiv Sonja Fleck

V plné výzbroji je Soňa k nepoznání.
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Socháňova 1221, Řepy • Tel.: 235 314 141, 775 591 700

Plán Klubu 17 – říjen 2014 
Téma měsíce: Strašidla kolem nás

 1. 10. – Výroba papírových 
netopýrů

 3. 10. – Výroba dýní 
z papíru

 7. 10. – Sportovní 
odpoledne na zahradě, 
dle počasí (výroba draků)

 8. 10. – Fantastická 
strašidla kolem nás

10. 10. – Výroba pavouků 
z drátků

14. 10. – malujeme 
na kameny

15. 10. – Povídání 
strašidelných příběhů

17. 10. – hry na téma 
„Strašidla“ aneb předveď 
další strašidlo

21. 10. – Vydlabujeme dýně na halloweenskou party

22. 10. – Filmový večer k17

24. 10. – Vymýšlíme masky na halloween

28. 10. – Zavřeno – státní svátek 

29. 10. – Příprava na halloweenskou party

31. 10. – halloweenská party, „Den otevřených dveří“

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 říjnu: 7. 10. Volný program, 
14. 10. Svátek seniorů. k poslechu a tanci 
zahraje Sparťanka, 21. 10. Poradce přírodní 
léčby pí nováková. Přednáška na téma byliny + 
koření, 28. 10. Státní svátek  – zavřeno.

Klub seniorů Řepy (KSŘ)
každou středu, vždy od 9 do 11 hodin  
v kC Průhon, Socháňova 1220/27, Praha 17.
klub vede Josef Procházka.
Program v říjnu: 1. 10. Volný program, 
8. 10. Beseda pan Buchar – nabídka očního 
vyšetření, 15. 10. Volný program, 22. 10. Po-
radce přírodní léčby pí nováková. Přednáška 
na téma byliny + koření.

Klub Gemini 
(zdravotně znevýhodnění)
každé pondělí, vždy od 13.30 do 15.30 ho-
din, nízkoprahové zařízení klub 17, Socháňo-
va 1221, Praha 17.  
klub vede Petra Szarová. 
Program v říjnu: 6. 10. Dílna háčkování a ple-
tení, 13. 10. Podzimní dekorace, 20. 10. Pod-
zimní dekorace, 27. 10. Výroba andělů pokaž-
dé jinak. 

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 říjnu: 6. 10. Beseda pan Buchar – 
nabídka očního vyšetření, 13. 10. Oslava jubi-
lantů – k poslechu zahraje p. kotas, 20. 10. Po-
radce přírodní léčby pí nováková. Přednáška 
na téma byliny, 27. 10. Volný program. 

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

Říjen v DDM na Bílé Hoře

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

Sobota 4. 10. od 10 do 12 h a od 12 do 14 h, 
Keramická sobota – keramická dílna pro děti i další 
zájemce, kteří nemají čas na pravidelné kroužky.  
Cena za dvouhodinovku 50 kč pro děti, 200 kč pro studenty do 26 let 
a 250 kč pro dospělé. Rodinná vstupenka (1 rodič + 1 dítě) 250 kč. 
Přihlášky předem na tel. DDm 235 323 333  
nebo klara.pliestikova@ddmp6.cz.

Úterý 7. 10. od 15 do 17 h, klub k. m. R. Dědina
Klubové úterý deskových her – pro děti 6 - 15 let.

Sobota 11. 10. od 14 do 17 h, atelier
FIMO dílna „RŮŽIČKY“ – vlastnoručně si vyrobte krásné šperky. 
Vhodné pro účastníky od 12 let a dospělé. Cena 290 kč včetně 
materiálu. Pouze přihlášky předem na gabriela.lasikova@ddmp6.cz.

Sobota 18. 10. 
Výlet na 42. mezinárodní výtvarnou soutěž Lidice
Za inspirací i našimi oceněnými pracemi! 
Pouze přihlášky předem na gabriela.lasikova@ddmp6.cz.

Středa 29. 10. PODZIMNÍ PRÁZDNINY, od 10 do 12 h a od 12 do 14 h, 
keramická dílna „Takový je jen jeden aneb namaluj si svůj hrnek“ 
malování na předem vytočenou keramiku. Cena 100 kč/dítě/hrnek, 
dospělí 150kč. 
Pouze přihlášky předem na gabriela.lasikova@ddmp6.cz.

Podrobné informace o všech programech najdete na www.ddmp6.cz
Pro děti, které se nedostaly do školky, nabízíme alternativu v našem 
Centru předškolních dětí!
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Řepští jubilanti slavili
Po letní přestávce se opět dne 18. září v koncertním sále Základní umělec-
ké školy Blatiny konalo milé setkání s řepskými jubilanty. Samozřejmě, že 
ani tentokrát nemohl chybět pestrý kulturní program v podání žáků školy. 
A jako již tradičně koncert opět překvapil skvělým přednesem nadaných 
mladých muzikantů.
Jako první se v programu představila marija Džanězašvili, která přítom-
ným zahrála „Sonátu č. 1“ L. v. Beethovena.  Její skvělý klavírní výkon si 
přítomní mohli vychutnat ještě jednou – tentokrát zazněla skladba „Po 
zarostlém chodníčku“ L. Janáčka.
Stejně působivé bylo i vystoupení kristýny koukalové, která na příčnou 
flétnu zahrála skladbu „Air“ od J. S. Bacha. Závěr programu patřil saxofo-
novému kvartetu pod vedením PaedDr. O. martinovského, ve složení max-
milián Šefčík, Ladislav hub, martin mattes a PaedDr. Otakar martinovský.  

Ti oslavencům nejdříve zahráli „happy Birthday“ a poté „Pizzicato polku“ 
od J. Strausse.
Po kulturním programu už přišly na řadu gratulace od starostky mgr. Jitky 
Synkové, která jubilantům předala kytičku a malý dárek. následovalo milé 
pohoštění připravené matrikářkami úřadu, při kterém měli všichni mož-
nost si příjemně popovídat. 

Svá jubilea oslavili: Josef Šubrt, František Vojta, Vlasta karhanová, 
Silva nová, mirko Gart, helena mikolášková, Božena Dvořáčková, 
František Dědeček, marie Jozífová, karel Jánský, marie navrátilová, 
karel Procházka, Jan navrátil, Jiřina Tichá, Jiří Roubíček, 
PhDr. Vlastislav hnízdo, Renata Vacková, Anna hrdinová, 
miroslav Štohanzl, Ing. Rudolf Duhár, jiřina Lišková, 
Jaroslava matušková, Anna Šindelářová.

-ras-

Foto: -ras-

Nebuďme příliš důvěřiví
Snad každému z nás se už v životě stalo, že naletěl podvodníkovi či planým 
slibům. Pokud se tak stane např. v případě „zaručeného“ pracího práš-
ku, který má vyprat nevypratelné a člověk následně zjistí, že textil vypadá 
ještě hůře než před vypráním, může nad tím jen mávnout rukou. Pokud 
však naletíte podvodníkům v oblasti bytové, je to jistě problém podstatně 
horší. 
Zabránit nekalé „výměně bytu“ a odhalit chystající se podvod se nyní 
podařilo vedoucímu Odboru správy majetku, Bc. Jaroslavu červenému 
ve spolupráci s právníkem, ThDr. JUDr. Leo Salvetem, Th.D.
A náš příběh byl vlastně vcelku prostý… Paní n. s částečným invalidním 
důchodem žila v obecním bytě v řepích společně se svou dcerou a matkou. 
Bohužel došlo k tragickým rodinným událostem a paní n. toužila byt opus-
tit – tedy vyměnit za jiný, aby se zbavila tíživých vzpomínek. Objevil se ve-
lice „ochotný“ muž, který ji nabídl „výměnu zprostředkovat“. Ujistil jí, že 
vše zařídí a ona se může věnovat jen své dceři a ani na úřad nemusí. Tento 
„hodný člověk“ jí opravdu náhradní bydlení zajistil – velmi cenově nevý-
hodný podnájem na Žižkově. Úřadu městské části Praha 17 samozřejmě nic 
o výměně neoznámil s jasným úmyslem s bytem dále manipulovat. 
Tento podvod se však podařilo odhalit, dalšímu neoprávněnému manipu-
lování s bytem v majetku městské části je zabráněno a paní n. se bude moci 
vrátit zpět do řep.
Zbývá jen dodat – nebuďte důvěřiví! každá výměna obecního bytu musí být 
schválena, je tedy nutné na úřad dojít a Odboru správy majetku předložit 
žádost. Ta bude následně prověřena, a pokud je vše v pořádku, nic výměně 
bytu nebrání. Pokud vás někdo bude ujišťovat o tom, že vše zařídí sám – 
nevěřte mu ani slovo! -ras-

Plavu si ani nevím jak…
Pravidelně chodím cvičit a plavat do tělocvičny a bazénu mateřské 
školy Juklík ve Stodůlkách. Tyto aktivity můžeme my, řepští důchod-
ci, provozovat díky městské části Praha 17 a její starostce mgr. Jitce 
Synkové, která na nás pamatuje v rozpočtu naší čtvrti.
Paní Jana Štěpánková z Centra sociálně zdravotních služeb pečlivě 
pečuje o to, aby všechna zaplacená místa byla využita. 
Sportovní instruktoři – slečna Veronika a pan Libor jsou ve svém obo-
ru opravdoví profesionálové. k nám důchodcům jsou vždy maximálně 
vstřícní a navíc ještě mladí a krásní.
Těšíme se na další „sportovní“ hodiny.

za Klub aktivního stáří Bílá Hora
Jarmila Vávrová

Foto: -ras-

Foto: -ras-

Foto: Baby Club Juklík 
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1.  – 31. 10. – ZÁTIŠÍ A ZÁKOUTÍ – výstava 
fotografií Jaroslava Páska – fotografa s ne-
všedním poetickým pohledem a schopností 
vidění zdánlivě obyčejných věcí. Refektář, 
vstup volný.

4. 10. – Spirituál kvintet – benefiční kon-
cert legendární české folkové skupiny. 
kostel sv. Rodiny od 20 hod., vstupné dobro-
volné (doporučené 100 kč).

12. 10. – Duo Dacapo (flétna kateřina hla-
váčová – macourková, klavír michal macou-
rek), na programu J. S. Bach, F. Schubert 
a A. Dvořák. kostel sv. Rodiny, od 17.00 hod., 
vstupné dobrovolné.

16. 10. –  Besharmonie – pěvecký sbor 
pod vedením Libora Sládka s repertoárem 
od středověku po jazzovou hudbu (na pro-
gramu skladby Jana nováka, Zdeňka Lukáše, 
kirbyho Shawa a dalších). kostel sv. Rodiny, 
od 18.30 hod., vstupné dobrovolné.

18. 10. – Tomášské dechové kvinteto 
(na programu krb krále René od Daria mil-
hauda a části ze suity pro dechové kvinteto 
od marca Lavryho, součástí programu je před-
náška s promítáním o mnišském státě Athos 
na východě řecka). Refektář, od 15.30 hod., 
vstupné dobrovolné.

26. 10. – Valčíky a jiné tance – orches-
trální řada Archioni Plus pod vedením mi-
chala macourka, na programu B. Smetana, 
J.  Strauss ml., J. Brahms a A. Dvořák. kostel 
sv. Rodiny, od 17 hod., vstupné dobrovolné.

29. 10. – Procházka muzikály (zpěv: Danie-
la Radosa a Tamer Bunni, klavírní doprovod: 
Šárka knížetová), na programu melodie 
z muzikálů Fantom Opery, West Side Story, 
Bídníci a dalších. Refektář, od 15.30 hod., 
vstupné dobrovolné. 

2. 11. – Dušičkový koncert smíšeného sbo-
ru sv. Jiří z Vraného nad Vltavou pod vede-
ním Alfonse Limpoucha. kostel sv. Rodiny, 
od 15.30 hod., vstupné dobrovolné.

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

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

Domov sv. Karla Boromejského 
– program na říjen 2014

DEN ARCHITEKTURY  - sobota 4.10.2014 

Vydejte se s námi po roce 
opět objevovat Řepy!
Stejně jako loni Vás zveme na procházku po Řepích. Minule jsme 
se věnovali horní části Řep, tentokrát se vydáme do té dolní a 
postupně dojdeme až na Bílou Horu. Opět nabídneme pestrý koktejl 
informací o historii, současnosti i plánovaných záměrech. Určeno 
místním i přespolním! 
Provází architekti Vít Podráský a Michal Volf.

SRAZ: 16.00 na Slánské před poštou - více na www.podrasky.eu

Pro dospělé:
3. 10. od 19 hod. – VEČER S KYTAROU – 
v hospůdce Kulturáčku
Zazpívat si nebo posedět u kytary a dobrého 
piva či vínka můžete tentokrát s naším 
skalním interpretem Petrem čoky Cíchou. 
Těšíme se na všechny dobré lidi!

10. – 11. 10. se v sále kulturáčku konají VOLBy

18. 10. od 19 hod. – přednáška – CESTA 
DO HLUBIN ZVÍŘECÍCH LOŽNIC
Velmi poutavá i vtipná přednáška s projekcí, 
ve které se dozvíte vše, co jste dosud nevěděli 
o intimním životě hmyzu a zvířat. Věděli jste 
například, že škvor má dvě přirození? 
Vstupné dobrovolné (doporučené 60 kč)

24. 10. od 19 hod. – VEČER S KYTAROU – 
v hospůdce Kulturáčku 
Zazpívat si nebo se jen zaposlouchat 
můžete tentokrát s hudebníkem martinem 
Zábranským – Toulavá kytara. Vstupné 
dobrovolné.

25. 10. od 17 hod. – nová hudební crazy-
komedie „SVATBA (NE)BUDE!“
Příprava svatby je pro každou rodinu 
zatěžkávací zkouška. Co teprve, když jsou 
mladí snoubenci poněkud svérázní. Jak to 
dopadne? Bude svatba? nebo jich bude víc?
Vhodné pro děti cca od sedmi let, 
mládež a dospělé. Vstupné dobrovolné 
(doporučené 100 kč). Režie: Jiří S. Richter.

25. 10. od 20 hod. – KAPELA PETR KUTHEIL 
A THE ROCK FUSION – accoustic
www.therockfusion.com – známé hity, 
covery světových kapel. Vstupné dobrovolné 
(doporučené 50 kč).

30. 10. od 19 hod. – TALKSHOW moderátora 
Vlasty Vébra – KECY K VĚCI
Zábavná talk show s V. Vébrem (rádio GO) 
a jeho hosty. Talkshow navazuje na předchozí 
tradici oblíbeného „křeSLA PRO hOSTy“ 
a bude se konat vždy poslední čtvrtek 
v měsíci. Aktuální sestavu hostů najdete vždy 
na www.kulturacek.cz . Vstupné dobrovolné 
(doporučené 60 kč).

Pro děti:
12. 10. od 15 hod. – divadélko pro děti 
– JENÍČEK A MAŘENKA – hraje nezávislé 
divadlo.  
Vstupné dobrovolné (doporučené 50 kč)

26. 10. od 15 hod.  – Divadélko pro děti –  
POHÁDKY ZE ZAHRÁDKY
Představení je složeno z loutkového 
a činoherního herectví.  
hraje nezávislé divadlo.
Vstupné dobrovolné (doporučené 50 kč)

28. – 29. 10. od 9 hod. – ANGLICKÉ DNY 
PRO DĚTI  
Intenzivní kurz angličtiny pod vedením 
profesionálních lektorek (česká učitelka + 
rodilá mluvčí). Tentokrát v době podzimních 
prázdnin, dvoudenní kurz. 
Více informací na: 723 004 777, 
nadabartova@gmail.com  

V LISTOPADU SE MŮŽETE TĚŠIT: 
2. 11. HALLOWEEN – VELKÝ MAŠKARNÍ 

BÁL PRO DĚTI V KULTURÁČKU!  
(od 15 hod.)

na Bílé Hoře
program 
říjen 2014



Divadlo pro děti:
Dobrá pohádka

PROGRAM ŘÍJEN 2014 

Pohádka plná písniček pro potěšení malého i velkého diváka. Skřítek 
Zhor a skřítek Zdol, ochránci dobra, bojují svými kouzly a dobrou nála-
dou na obranu Říše Dobra. Divadlo Akorát. (vstupné 40 Kč)

SOBOTA 15:00

04

Divadlo pro děti:
Ham Ham

Na rozkvetlé louce se začínají dít divné věci. Obří housenku tady přece 
nikdo nečekal. Původní a neotřelá pohádka s výraznou hudební složkou 
a mnoha deštníky. Divadýlko z pytlíčku. (vstupné 40 Kč)

SOBOTA 15:00

11

Travel show:
Východní pobřeží USA

Cestopisná Travel show, při které vás Filip Šír provede po východním pobřeží 
Spojených států amerických. Vyprávění z cest bude doprovázeno promítá-
ním fotografií, které diváky přímo vtáhnout do děje.  (vstupné dobrovolné)

STŘEDA 17:30

15

Festival: Ozvěny
EKOFILMU

Večery při svíčkách:
Beáta Rajská

Třídenní festival se zajímavým filmovým promítáním ve dnech 23. 10. - 
25. 10. 2014. Hlavními tématy bude především „odpovědná spotřeba“  
a jak žít šetrněji ve vztahu k životnímu prostředí. (vstupné dobrovolné) 

Zajímavá talk show tentokrát s okouzlující Beátou Rajskou, úspěšnou 
módní návrhářkou. Zodpovíme vám dotazy na téma odívání, aktuální 
trendy v módě, skladby šatníku a jaký je vhodný dress code. Součástí ve-
čera je módní přehlídka. (vstupné 50 Kč)

ČTVRTEK 18:00

ČTVRTEK 19:00

23

30

Taneční kurzy  
v Sokolovně Řepy

Halloween   
v Sokolovně Řepy

Pravidelný pondělní kurz tanečních pro dospělé pod vede-
ním úspěšné taneční školy MADAT založené Marií a Marti-
nem Dvořákovými. Tato škola má dlouholetou tradici ze-
jména na sídlišti Řepy a vždy patřila ke garancím výborného 
a profesionálního přístupu k lidem. 

Halloween pro dospělé v Sokolovně Řepy. Nalaďte se na vlnu hitů 80.  
a 90. let a přijďte se s námi pobavit na taneční party. A ne jen tak ledaja-
kou! Při příležitosti Halloweenu se těšíme na příchozí ve strašidelných kos-
týmech. Kdo se bojí, nesmí do Sokolovny! (vstupné 50 Kč, masky zdarma)

PONDĚLÍ 20:30

PÁTEK 19:00

06

31

2713

20

Disko pro děti:
Piškotéka

Disko pro děti, tanečky, malování na obličej. Společenský sál KC Průhon, 
délka trvání 120 min. (vstupné zdarma)

ČTVRTEK 16:30

09

Autorské čtení: 
Bára Nesvadbová

Zájemci si mohou v knihovně poslechnout úspěšnou spisovatelku Báru 
Nesvadbovou. Číst bude ze své knihy Pohádkář, která je příběhem o fatální 
závislosti, o vášni i o životních ztrátách. Nenechte si ujít tento strhující příběh 
v podání samotné autorky! (vstupné dobrovolné)

PÁTEK 18:00

10

Divadlo:
Správná hra

Divadlo pro děti:
O Sněhurce

Divadlo pro děti:
Dobrodružství 
krokodýla v Africe

Dva muži, jedna žena a jeden revolver. Konverzační komediální thriller.
Hraji: Lukáš Venclík, Jiří Pěkný. Divadlo Štěstí – SEKTOR. (vstupné 40 Kč 
senioři a studenti / 60 Kč ostatní)

Jemně strašidelná klasická pohádka vsazená do poezie starých časů. 
Představení okořeněné různými neobvyklými i obvyklými nástroji: tibet-
ské mísy, dešťová hůl, kytara, flétna, buben, zvonky a chřestidla. Pruhova-
né panenky. (vstupné 40 Kč)

Veselá, hudební a poutavá pohádka o poučném dobrodružství zlého 
krokodýla i o přátelství zvířátek, vás zavede do afrického pralesa. Divadlo 
Skazka. (vstupné 40 Kč)

SOBOTA 19:00

SOBOTA 15:00

SOBOTA 15:00

18

18

25

Taneční čaje  
pro dospělé
Pravidelné nedělní setkání účastníků večerních tanečních 
kurzů Martina Dvořáka, ale i zájemců ze široké veřejnosti. 
Zažijte společenské tance v Sokolovně Řepy.

NEDĚLE 18:30

12
19 26

  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: 601 324 845, e-mail: info@pruhon.cz
Sokolovna Řepy, Na Chobotě 125/2b, 163 00  Praha - Řepy, tel. produkce: 601 324 849, e-mail: sokolovna@pruhon.cz
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Den otevřených dveří zahájil novou kulturní se-
zonu v kC Průhon. Ve čtvrtek odpoledne, 4. září, 
měli všichni návštěvníci možnost prohlédnout si 
nově zrekonstruované prostory kulturního cen-
tra Průhon. Stará, nevzhledná a nemoderní bu-
dova se během jednoho roku změnila v opravdu 
moderní a krásné centrum, které bude nabízet 
kulturní vyžití v mnoha rovinách.
Celé odpoledne byl připraven pestrý program 
pro všechny věkové kategorie. Děti si mohly 
vyzkoušet taneční kreace ve velkém sále. Ve-
selé písničky střídaly bloky plné soutěží, a tak 
si zábavné odpoledne všichni náležitě užívali. 
V prvním patře měly dámy možnost nechat se 
zdarma nalíčit a následně třeba také vyfotit 
v novém fotostudiu. Fotografie, kterou si mnozí 
návštěvníci odnášeli, bude jistě milou vzpomín-
kou na tento den. neméně zajímavá byla výstava 
fotografií doc. PaedDr. Jana Farkače CSc. z jeho 
cest po Africe.

na všechny zvídavé návštěvníky čekaly komento-
vané prohlídky. Celou budovou je provedl osob-
ně ředitel kC Průhon, mgr. Aleš koutný, mBA. 
Zájemci si tak mohli vyzkoušet pohybový sál, 
hudebnu či školící místnost. 
Podvečer nabízel koncert Adama mišíka – a jak 
se ukázalo, tento mladý umělec má v řepích 
opravdu velkou základnu nadšených fanoušků. 
Slavnostní vernisáž obrazů Tomáše Bíma a diva-
delní představení „manželské štěstí“ pak udělaly 
pomyslnou tečku za příjemným odpolednem.
nezbývá než popřát všem návštěvníkům, aby se 
jim v nové budově líbilo a odnášeli si odsud jen 
příjemné zážitky – ať už z návštěvy knihovny, 
kurzů, přednášek či divadelních představení.

-ras-

BYLI JSME PŘI TOM
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Kulturní centrum Průhon vítalo nové diváky

Koncert Adama Mišíka měl velký úspěch.

Foto: -ras-

Foto: -ras-Foto: -ras-

Foto: -ras-



Zbrusu novou řepskou tradici založil v neděli 14. září první ročník „Vi-
nobraní v klášteře“. Počasí tomuto kulturnímu odpoledni příliš nepřálo, 
návštěvníky téměř celé odpoledne trápil déšť, přesto ani tato nepřízeň 
neubrala nic na skvělé atmosféře celého odpoledne.
Role moderátorky se ujala monika Straková (hlavní organizátorka celé 
 akce) a nutno dodat, že na podiu předvedla úžasné výkony v roli „morav-
ské roby“. Snad všechny účastníky tedy těšilo, že původně plánovaný mo-
derátor nedorazil. Odpoledne zahájila konsoláta mgr. miroslava Frýdecká 
společně se zástupcem starostky martinem markem, muzikantem Jožkou 
Šmukařem, a páterem Lukášem Lipenským, O.Cr. z Rytířského řádu křižov-
níků s červenou hvězdou.
Odpoledne však přineslo ještě jedno velké prvenství – byla zasazena první 
sazenice vinné révy, jejímž kmotrem se stal právě Jožka Šmukař. Tato sa-
zenička by se měla stát základem pro nově vznikající vinici sv. karla Boro-
mejského. Doufejme, že se tedy vinné révě bude v řepích dařit, požehnání 
dostala i od pátera Lukáše Lipenského, O.Cr.

Vinobraní nabízelo pestrý program, i přes vytrvalý déšť si všichni moh-
li užít vystoupení taneční skupiny Caramelka, Cimbálové muziky s Jož-
kou Šmukařem, Cimbálové kapely Jana Dudyho či hynka Tomma a květy 
Fialové.

-ras-

BYLI JSME PŘI TOM
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Vinobraní zkrápěl déšť

Foto: -ras-Foto: -ras-

Ve středu odpoledne 10. zá-
ří byla slavnostně ukončena 
série závodů Atletické ligy 
2014. Poslední sportovní od-
poledne v tomto roce patřilo 
hodu a štafetám. házelo se 
v několika věkových katego-
riích – jednak míčkem, jed-
nak medicinbalem. A zájem 
dětí o sportovní soutěžení 

byl opravdu veliký, malé sportovce neodradilo ani chladnější počasí.
Po mohutných dalekých hodech přišly na řadu štafety – a běželo se 
opět od miniškoličkových štafet – kde byl trošičku problém u malých 
závodníků si ujasnit barvu štafetového kolíku, který mají převzít. Ale 
děti byly zdatnými bojovníky a běžely jako o život. následovaly pak šta-
fety starší, ty už bez orientačních zádrhelů. hlavní však určitě bylo, že 
si všichni účastníci příjemně zasportovali a strávili krásné odpoledne se 
spoustou dobrých výkonů. 

Závěr patřil vyhlašování vítězů – ceny vítězům středečního odpoledne 
i celé série Atletické ligy předali samozřejmě Tomáš Slavata, starostka 
mgr. Jitka Synková a ředitelka ZŠ J. Wericha mgr. Zuzana martinovská.

-ras-

Dětská atletická liga byla slavnostně zakončena

Foto: -ras-

Foto: -ras-
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PRACUJ
PRO METROPOLI
BEZPEČNĚJŠÍ
MĚSTSKÁ POLICIE HL. M. PRAHY
PŘIJME NOVÉ STRÁŽNÍKY

WWW.MPPRAHA.CZ/NABOR

NABÍZÍME NOVÉ BENEFITY

PŘÍSPĚVEK NA DOVOLENOU

DÁLE NABÍZÍME:

PŘÍSPĚVEK NA DOPRAVU

PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ

NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK

- stravenky v hodnotě 100 Kč

- právní a sociální jistoty

- zajímavé profesní uplatnění

- kvalitní pracovně-lékařskou péči

- dovolenou v délce pěti týdnů

- příspěvek na penzijní a životní pojištění

P R O

M E T R O P O L I

B E Z P E Č N Ě J Š Í

POŽADUJEME:

věk od 21 let / státní občanství ČR / zdravotní způsobilost /

ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou / bezúhonnost a spolehlivost

Termíny přistavení: 
dne 21. 10. 2014 od 12.00 do 14.00 hodin.

Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu Fiat Ducato, označeném 
logem Pražské plynárenské, a.s., zaparkovaném na parkovišti u úřadu MČ Praha 17 – 
Řepy, Žalanského 291/12b.  
Pražská plynárenská, a.s. ve spolupráci s dceřinou společností Měření dodávek plynu, 
a.s. a úřadem MČ Praha 17 - Řepy  nabízí odběratelům zemního plynu novou službu 
– tzv. „mobilní obchodní kancelář“, jejímž prostřednictvím si stávající i potenciální 
zákazníci Pražské plynárenské, a.s. mohou vyřídit záležitosti, související s odběrem 
zemního plynu bez návštěvy kontaktních míst v Praze 2 a 4.
Mobilní kancelář poskytuje např. následující služby: zahájení, převod a ukončení 
odběru zemního plynu, změny smluvního vztahu, převzetí reklamace, výměna, 
kontrola a zaplombování plynoměru, tiskopisy a informační brožury…
Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy. 

Bližší informace na tel. číslech 267 175 174  a 267 175 202,   www.ppas.cz

Mobilní obchodní kancelář 
Pražské plynárenské, a.s.

Vážení čtenáři,
přinášíme vám seznam všech firem a obchodů, kteří se nacházejí v pasáži Makovského. Věříme, že jej shledáte užitečným.

Makovského 1222
Realitní kancelář – ABSOLUT REAL
Pekařství Erika – Erika Řezníčková
Oprava obuvi – Petr Mešina

Makovského 1223
Art optic – Martina Janatová
Delikatesy, víno, dárky – Ing. Jan Záruba
Lékárna – Sanitatum s.r.o
Prodejna vín s ochutnávkou – PhDr. Khaled Abu Dayeh

Makovského 1224
Dětský bazárek Beruška – Hana Dobrovolná
Květinářství – Heiser trust a. s.

Makovského 1225
Trafika – Miloslav Babka
Zlatnictví Ametyst 
Čistírna peří a oděvů, šití dek, polštářů, bytový textil 

– Lenka Drábová
Kadeřnické studio David 

Makovského 1226
Ponožky, punčochy, prádlo  

– Eliška a Vladimír Ščobákovi

Makovského 1227
Cukrárna Aleš- Aleš Kůna

Makovského 1140 
Papírnictví – výtvarné potřeby, hračky – Mgr.Mohamad Melhem,  

tel.: 608 532 371
Pedikúra – Monika Kymlová, tel.: 777 660 962
Masáže – Ing. Jana Jansová, tel.: 775 011 372
Železniční modely + modelářské potřeby – AMB Modely  

– Mgr. Michal Dalecký

Makovského 1142
Studio Gamon – kadeřnictví – Jana Šmiková tel.: 723 329 308
modeláž nehtů – Monika Šturzová, tel.: 777 858 487, Gabriela Matysová, 

tel.: 604 259 711
pedikúra – Lucie Zehnalová, tel.: 776 182 935
Pojišťovna Allianz – Jiří Jaroš, tel.: 777 800 850

Makovského 1143 
Prodejna a vzorkovna interiérových dveří a zárubní ESSPE, s.r.o
Opravy a úpravy oděvů, čistírna oděvů, kůže – Zdeňka Kytírová,  

tel.: 736 770 387
Textilní galanterie – Mária Rajtorová, tel.: 602 332 259

Makovského 1144
Realitní kancelář CHIRŠ
Kadeřnictví Lenka – pánské, dámské, dětské – Lenka Vorlíčková,  

tel.: 775 459 754

Makovského 1145
Prodejna hraček, her, karnevalových kostýmů, Lega a dalších  

– Jana Varmužová
Dětské oděvy – od kojenců po náctileté – detske.odevy-nikolka@seznam.cz

ORANŽOVÁ PASÁŽŽLUTÁ PASÁŽ
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Tradiční vítání nových občánků proběhlo opět 
po prázdninové od mlce dne 9. září v obřadní síni 
radnice. Tentokrát se o kulturní program posta-
raly děti ze Základní umělecké školy Blatiny, které 
přítomné potěšily krásnou recitací i zpěvem.
každý nový občánek obdržel jako vzpomínku 
na tento den pamětní list a zlatý čtyřlístek z ru-
kou starostky mgr. Jitky Synkové. Pro maminky 
byly připraveny kytičky a nechybělo ani společné 
fotografování, které bude tento den všem zúčast-
něným dětem připomínat.

Novými řepskými občánky se stali:
Šimon Bartejs, Anna černá, eliška Brunnová, 
kryštof Lengyel, Oskar Franc, kristýna holubo-
vá, Jan Chaloupka, Alex Friček, michal Švajdler, 
Rozálie Francová, Tadeáš martínek, karolína 
Gregorová, natálie Patrovská, hana Žáková, Ju-
lie kolková, Adéla horová, David Škrna, kristýna 
Bobková, Jakub Brei.

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

-ras-

Máme další nové občánky!

Foto: -ras-

Foto: -ras-

Mateřské centrum Řepík informuje
Všichni zájemci, kteří se chtěli dozvědět podrobnosti o činnosti ma-
teřské centra řepík, měli možnost přijít se podívat ve středu 10. září 
na Den otevřených dveří.
Po celý den zde byl totiž připraven pestrý program pro všechny děti 
i  jejich maminky. Jako již tradičně nemohl chybět klaun mireček se svou 
kamarádkou Leontýnkou, kteří děti pobavili, zazpívali jim i rozdáva-
li balonky. k potěšení malých návštěvníků jistě sloužil i skákací hrad, 
 plně vybavená herna, výtvarné dílničky, odpoledne jízda na ponících… 
maminky měly možnost si odpočinout při kosmetickém ošetření ru-
kou či líčení. řepík toho zkrátka nabízel mnoho, pozdravit děti přišla 
i starostka mgr. Jitka Synková.
Pokud jste den otevřených dveří nestihli a chcete se dozvědět víc o čin-
nosti centra, navštivte webové stránky http://mc-repik.webnode.cz

-ras-Foto: -ras-



Foto: -ras-
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V letošním roce dostaly děti našich čtyř mateř-
ských škol velký dárek – interaktivní zařízení 
magic Box, který děti učí zábavnou formou pra-
covat s moderními technologiemi.
Pracovat s magic Boxem mohou i velmi malé 
děti, protože nabízí i jednoduché omalovánky, 
puz zle, pohádky, hry, ale také náročnější vzdě-
lávací aktivity pro starší předškoláky. Práce 
s magic Boxem rozvíjí dětské myšlení, předsta-
vivost, kreativitu, tvořivost, logické uvažování, 
grafomotoriku, poznávání barev, pozornost. Dě-
ti se učí vzájemně spolupracovat a komunikovat 
při plnění didaktických úkolů.
Je to výborná pomůcka i pro přípravu předško-

láků na vstup do 1. třídy, didaktické úkoly, které 
děti plní, pomáhají rozvíjet všechny oblasti, kte-
ré jsou předpokladem pro úspěšné osvojování 
školních znalostí a dovedností (zrakové a slu-
chové vnímání, rozumové schopnosti – časové 
pojmy, chronologie, třídění, základní početní 
vědomosti, grafomotoriku, paměť a řeč).
hry s magic Boxem děti motivují nenásilnou 
formou k dosažení očekávaných výstupů a klí-
čových kompetencí dle RVP PV a přispívají tak 
k zefektivnění vzdělávacích a výchovných aktivit 
v mateřské škole.

Mgr. Michaela Mikulová

Projekt Mikroklima 
okolí školy
když nám paní učitelka o projektu říkala, vy-
padalo to na pěknou nudu. museli jsme zjistit 
u obyvatel řep a organizací nejproblematič-
tější část řep a potom jsme ji porovnávali 
s okolím školy.  Z dotazů vyšlo nejhůře okolí 
Slánské silnice.
nejdříve jsme pomazali Petriho misky kré-
mem a zjišťovali množství prachu, potom 
jsme počítali počet projíždějících aut a zjistili 
jsme, že nejvíc aut projede kolem 15 hodiny 
a ve většině aut byl jen jeden člověk. Všichni 
jsme se divili, kolik aut po silnici projede.
kromě vzduchu má velký vliv na mikroklima 
i voda, proto jsme zkoušeli vsakování vody 
na různých druzích povrchu. nejlépe se voda 
vsakuje na zatravněném pozemku a na štěr-
ku. nevsakuje se na asfaltu. Takových vy-
asfaltovaných ploch je u silnice hodně. 
V červnu jsme se věnovali městské zeleni. 
Otírali jsme listy u silnice a u školy. Potvrdili 
jsme si, že okolí Slánské silnice je mnohem 
zaprášenější než okolí školy, ačkoliv zeleň se 
snaží zlepšovat mikroklima, jak může – zvlh-
čuje, zachycuje prach.
V den vysvědčení jsme odevzdali závěrečný 
plakát, který celý projekt shrnoval. každý 
z naší třídy se na výrobě plakátu nějak podílel.
Tento projekt mě velmi bavil. Využili jsme 
vyu čovací hodiny, takže jsme se neučili. To 
pro nás, žáky 6. B ZŠ Jana Wericha bylo fajn, 
ale bylo trochu zima, ale nevadilo. Projekt 
totiž začínal už v březnu.

Žák 7. B Ondřej Komárek

(Myslíte si, že se žáci 7. B nic nenaučili?)

Interaktivní výuka v MŠ Laudova

Vstup do první třídy je zásadním krokem snad 
pro každé dítko. A samozřejmě nejen pro dítě, 
ale i pro celou rodinu, které tímto krokem za-
číná perné období domácích úkolů, přípravy 
svačin a mnoho dalšího… 
Přesto je 1. září pro každého prvňáčka dnem 
více než výjimečným, a tak i v letošním roce 
byli všichni žáci prvních tříd slavnostně přiví-
táni na půdě svých škol.
Do řepských škol v letošním září nastoupi-
lo celkem 224 dětí. Základní škola genpor. 
Fr. Peřiny v pracovišti Socháňova vítala 
91 dětí, v pracovišti Laudova 43 dětí. Základní 
škola Jana Wericha otevřela své brány 90 no-
vým prvňáčkům.
Všechny děti přivítala v jejich školách 1. září 
také starostka mgr. Jitka Synková. Popřála 

všem dětem, aby se jim ve škole líbilo a sa-
mozřejmě, aby se jim dařilo. Rodičům přála 
naopak mnoho trpělivosti s malými školáky. 
Pak už společně s ředitelkami obou škol – 
mgr. Jarmilou Pavlišovou a mgr. Zuzanou mar-
tinovskou předala prvňákům šerpy a drobné 
dárky. 
ke slavnostní chvíli jistě přispěla i pěkná vy-
stoupení starších dětí, které zpívaly, recito-
valy a tančily. Tento krásný program snad po-
mohl i k rozptýlení případných obav z prvního 
školního dne i dalších školních povinností, 
které na nové žáčky čekají.
nezbývá než popřát novým prvňáčkům hodně 
jedniček a paním učitelkám spoustu nada-
ných žáků!

-ras-

Jak jsme vítali prvňáčky?

Foto: archiv školy
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Návštěva v Mateřské škole Laudova
mateřská škola Laudova nabízí dětem a rodičům 
nejen „klasické“ třídy, ale také třídy speciální. 
Dvě z nich nalezneme v pracovišti „Duha“ a dvě 
v pracovišti „Fialka“. Tyto třídy v současné době 
navštěvuje celkem 47 dětí se speciálními vzdě-
lávacími potřebami, převážně z řep. V každé 
speciální třídě působí dva speciální pedagogové 
a asistenti pedagoga. Školka má také vlastní 
logopedku a logopedické asistentky.

Rodiče možnost speciálních tříd opravdu vítají 
– jsou velkou pomocí při řešení jejich nelehké 
životní situace. Dobrý pocit z toho, že o jejich 
děti je dobře postaráno v době, kdy musí do za-
městnání, dokládají i mnohé spokojené dopisy 
od rodičů, které dostává jak vedení školky, tak 
radnice. Speciální třídy si proto přišla prohléd-
nout hned na začátku září i starostka mgr. Jitka 
Synková.
Se zájmem sledovala, jak děti pracují s interak-
tivní tabulí, kterou mají k dispozici. „Tabule je 
pro všechny děti velkým přínosem. Pomáhá hod-
ně i předškolákům při přípravě na vstup do první 
třídy – mají na ní možnost vyzkoušet si mnoho 

dovedností, které budou ve škole potřebovat,“ 
vysvětlila ochotně paní učitelka.
Starostka Jitka Synková však nepřišla s prázd-
nou – přinesla dětem drobné dárky, ze kterých 
měly všechny radost. na oplátku jí pak děti uká-
zaly, že se dokážou poprat s mnoha dovednost-

mi a spoustu věcí zvládnou opravdu samostatně 
– např. si každý sám připraví prostírání ke sva-
čině, přinese talíř a sám si také rohlík namaže. 
Dokonce šikovná Gábinka namazala vlastnoruč-
ně rohlík i pro paní starostku…

-ras-

Foto: -ras-
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Sportiáda se seniory 
z Prahy 7 pobavila 
V sobotu 6. září vyrazila z řep na první ročník Sportiády do areálu 
Gymnasia nad Štolou skupina šesti seniorů z kSř. Předem jsme vědě-
li, že naši soupeři budou o hodně mladší než my. Podmínkou účasti 
pro závodníky byl velmi nízký věk +50 let. 
Podmínka členství v našem klubu je +60 let. Pořadatelé z Aksen klubu 
seniorů udělali této akci velkou propagaci. Ale kdo nemá pohyb v ge-
nech a ještě pracuje, tak si raději o víkendu odpočine nebo se věnuje 
vnoučatům, než by se někde honil. Ani neví, o co přichází. 
O nádherné, ve velmi přátelském duchu vedené, seniorské soutěžení, 
v netradičních disciplínách. Akce byla pořadateli perfektně organi-
začně a sponzorsky zajištěna. Byla to mezinárodní soutěž, protože 
startoval i spřízněný Aksen klub z Piešťan, který si dovezl do Prahy 
i svůj umělecký soubor „Limbora“, složený z hudebníků, zpěváků 
a hlavně tanečnic. Ozdobou Sportiády byl i syn slovenského presi-
denta Andrej kriska, který vítězům předával ceny společně s držitel-
kou olympijské medaile v jachtingu, trojnásobnou maminkou Lenkou 
Šmídovou. S oběma máme společná fota. 
Fotografie naleznete na www.aksen.cz

Josef Procházka

Foto: archiv KSŘ

Od leva: Hlídková Ludmila, Smělý Jiří, syn presidenta Slovenska Kiska 
Andrej, Holoubek Pavel, Gazdíková Jiřina, Kolaříková Bobina a sedící 
Procházka Josef.

Náš odbor SPV získal 
certifikát kvality 

česká asociace Sport pro všechny 
(čASPV) je sportovním svazem, jehož 
součástí je i odbor SPV naší TJ Sokol 
řepy. čASPV se již v roce 2009 zapojila 
do projektu evropské unie s názvem 
PAThe (Physical aktivity Towards he-
althier europe). Jedná se o dlouho-
dobou koncepci „zvyšování zdraví ná-
roda na základě pohybové aktivity“. 
Dominantními myšlenkami jsou „zdra-
ví, osobní zdraví jednotlivce, zdravý 
životní styl, kvalita řízení odboru – 
klubu“.
„Projekt řízení kvality tělovýchovného 
procesu v odboru SPV“ neboli „Projekt 

systému managementu kvality“ zdůrazňuje zdraví jako jeho cílovou hod-
notu v podmínkách české asociace Sport pro všechny. Postupně se tak šíří 
po celé republice a odbor SPV, který splní veškerá kritéria tohoto projektu, 
získá CeRTIFIkÁT kVALITy. k tomu je však třeba nejen všechna kritéria spl-
nit, ale také je zdokumentovat podle společné směrnice tohoto projektu, 
což byla asi nejpracnější záležitost.
Lidé dnes oprávněně požadují kvalitní a kvalifikované sportovní a tělový-
chovné služby. mohou si to dovolit. Ve sportovním prostředí dnes půso-
bí více subjektů, jejichž činnost vykazuje potřebné znaky kvality. Oddíly 
našeho odboru SPV jsou vedeny kvalitně a celý odbor patří mezi nejlepší 
v české republice. Tak zněl závěr kvalifikační komise, ve které byli odbor-
níci z celé republiky včetně různých specialistů z Fakulty tělesné výchovy 
a sportu Uk Praha. Jsme rádi, že naše dlouholetá činnost byla takto oce-
něna a dík patří především všem našim cvičitelům a funkcionářům.

Mgr. Jitka Rosenbaumová,
předsedkyně odboru SPV TJ Sokol Řepy

Škola Taekwondo WTF
Škola Taekwondo WTF klub Praha – Fighters klub již šestnáctým rokem vy-
učuje děti bojovému sportu taekwondo WTF na osmi základních školách 
na území Prahy 5 a 6. Tréninky jsou vždy dvakrát týdně během celého škol-
ního roku a jsou vhodné pro všechny, od malých pětiletých dětí po dospělé. 
Velkou výhodou taekwondo WTF je komplexní zapojení celého těla, rozví-

jení rychlosti, síly a flexibility. nehrozí tak jednostranná zátěž jako u ji-
ných sportů, která je zejména pro menší děti nevhodná. 
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 jakémkoliv 
tréninku. Více informací naleznete na našich internetových stránkách ne-
bo můžete volat trenéra, martina Břeně, držitele 5. Danu (pátého černého 
pásu) na tel.: 603 805 004. Těšíme se na vás!
Internetové stránky klubu: www.taekwondo-praha.cz
kde cvičíme: ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Socháňova 1139, Praha-řepy,  
pondělí 18.30 – 19.30 hod., středa 18 – 19 hod. 

Martin Břeň



Rádi bychom vás pozvali na akci pořádanou naším fotbalovým klubem:

Ve středu dne 15. 10. 2014 od 17 hodin se na našem travnatém hřišti 
koná sportovní „workshop“ pod názvem „ŘEPY V POHYBU“.

Jedná se o sportovní setkání, kde si veřejnost – děti všech věkových 
kategorií a jejich rodiče budou moci zahrát, zasportovat, zasoutěžit, 
na jednotlivých stanovištích (viz náčrt). A jelikož jsme fotbalový klub, 
tak asi polovina těchto stanovišť bude zaměřena na fotbalové dovednos-
ti. Druhá pak na všestrannost – tzn., že se bude skákat, běhat, dovádět, 
házet na cíl, zkoušet ohebnost těla, bystrost, sílu a rychlost. Po zdolá-
ní všech stanovišť na vás bude samozřejmě čekat sladká odměna. Proto 
přijďte všichni (kluci, holky, malí, velcí), kdo nechcete strávit odpoled-
ne u počítače a televize, ale aktivně si zasportovat o odměny. Budeme 
se na vás těšit.

Jiří Kočovský
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TJ Sokol Řepy fotbal 
informuje

PRO RODIČE A DĚTI
Cvičení rodičů a dětí do 4 let – SPV
kdy: úterý 17 – 18 hod. 
kde: ZŠ genpor. Fr. Peřiny
kontakt: S. Skoumalová, mob. 723 514 574
e-mail: mssochanova@volny.cz

PRO KLUKY
Kopaná
kde: hřiště ZŠ genpor. Fr. Peřiny
kontakt: Jiří kočovský
mob. 605 973 685

Všestrannost – SPV – žáci mladší i starší
(důraz na míčové aj. hry)
kdy: úterý 18 – 19 hod.
kde: ZŠ genpor. Fr. Peřiny
kontakt: Zdeněk Pospíšil
mob. 724 542 332
e-mail: pospisilsfm@volny.cz

PRO DOROSTENCE A MUŽE
Kopaná
kontakt: Petr Žmolil
mob. 604 156 967

Volejbal
kde: ZŠ řepy dle rozdělení do oddílů 
kontakt: Pavel Racek
mob. 605 202 678
e-mail: pavel.racek@seznam.cz

Halová kopaná – rekreační – SPV
kdy: pondělí 19 – 20.30 hod.
kde: ZŠ Laudova
kontakt: Zdeněk Pospíšil
mob. 724 542 332
e-mail: pospisilsfm@volny.cz

PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI
Cvičení pro děti od 4 do 6 let – SPV
kdy: čtvrtek 17 – 18 hod.
kde: ZŠ genpor. Fr. Peřiny
kontakt: h. Pecháčková 
mob. 724 245 596
e-mail: hana.pechackova@centrum.cz

PRO DÍVKY i KLUKY
 „ŽELVIČKY“ – SPV
Gymnastika – všeobecná i sportovní, TEAMGYM
kdy: po, út, st, čt od 17 hod – dle zařazení 
do oddílů
kde: ZŠ Laudova

kontakt: Lenka Rosenbaumová 
mob. 606 489 232
e-mail: rosalenka@centrum.cz

PRO DOROSTENKY A ŽENY
Volejbal
kde: ZŠ řepy dle rozdělení do oddílů
kontakt: Lenka malinkovičová
e-mail: lendula@volny.cz 
mob. 602 119 824

Cvičení s hudbou – SPV
ZŠ J. Wericha pondělí a čtvrtek 19 – 20 hod. 
(zdravotní a kondiční zaměření)
kontakt: mUDr. marta mikulejská 
mob. 602 969 672 nebo 257 950 789 
do ordinace

PRO DOROST A DOSPĚLÉ
Rekreační volejbal – muži/ženy – SPV
kdy: středa 19 – 21.30 hod. 
kde: ZŠ Laudova
kontakt: k. Schlosser 
mob. 602 392 454 

SPV = SPORT PRO VŠECHNY

Další informace: Jitka Rosenbaumová  Tel.: 606 485 533  Email: praha@caspv.cz, www.sokolrepy.cz

Nabídka TJ Sokol Řepy pro rok 2014/2015
(podle věkových kategorií)

„HLEDÁ SE TRENÉR“ – rádi bychom touto cestou oslovili 
všechny občany naší městské části. 
hledáme člověka, který má zájem přiložit ruku k dílu a rád by do-
plnil náš trenérský kolektiv a pomohl s trénováním mládežnických 
kategorií (od 5 do 14 let). 
nemusíš mít zkušenosti, nerozhoduje věk. Se vším pomůžeme. 
Rozhoduje jen chuť odloudit děti od počítačů a vytáhnout je ven. 
V případě zájmu prosím kontaktujte: Jiří kočovský  
tel.: 605 973 685.

TJ Sokol Řepy-FOTBAL
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Více řepy v obraze? Ano, takové je totiž přání vás čtenářů. A tak proč ne! historické snímky někdy více dokladují naši krásnou historii než jakákoliv slo-
va. Ostatně posuďte sami. V dnešní historické rubrice – a já si dovolím podotknout, krásné řepské sedmnáctky – jsem pro vás připravil několik dobových 
prvorepublikových pohlednic.

Okénko do řepské historie

Třicátá léta minulého století, klášter sester řádu sv. Karla Boromejského, 

současně ženská trestnice. Vpravo s řepskou, tehdy národní školou. Náves 

s kostelem sv. Martina s dnes již neexistujícím rybníkem. Dole hospoda 

U Auřadů, dnes ještě stále hasičárna v ulici Žalanského. 

Opět třicátá léta minulého století s návsí a kostelem sv. Martina s dnes již neexistujícím rybníkem 

na kolorované pohlednici. Vpravo celkový pohled na obec přibližně z míst dnešních autobusových 

garáží ulice Reinerova. Dále vlevo dole pohled na klášter s ženskou trestnicí přibližně z míst 

od původního rybníka Průhon. A na závěr jakýsi střed obce - dnešní ulice Žalanského. Vlevo 

Bubníkův statek a koloniál U Škopů. Vpravo dnes již neexistující dům, který měl v obci č. p. 20, 

a který byl domem tehdejších dozorců zmiňované trestnice. V tomto domě také strávil poslední 

roky svého života legendární lupič Václav Babinský, který zde i zemřel.

Text i foto Jaroslav Hájek,
zastupitel

Také třicátá léta minulého století 
s návsí a rybníkem. Uprostřed pohled 
na tehdy nově dostavěnou sokolovnu. 
V pozadí škola a klášter přibližně z míst 
od legendární řepské lípy směrem 
od rybníka Průhon. Úplně dole dům 
U Helebrantů, kde bylo kolářství, 
prodejna drogerie a školních potřeb 
a později holičství Josefa Czwartynského.
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Přijměte pozvání na fyzicky nenáročný výlet východně od Prahy, do kraje, 
který učaroval emilu Frídovi, básníkovi, spisovateli, dramatikovi a překla-
dateli, tak, že si podle říčky Vrchlice zvolil svůj umělec-
ký pseudonym – Vrchlický. 
Do kutné hory dojedeme za necelou hodinu vlakem 
z hlavního nádraží. Budova nádraží se nachází na se-
verním okraji města vzdáleného od historického jádra 
asi 40 minut chůze panelovým sídlištěm kolem nákup-
ních středisek. Odměnou za nezáživný začátek našeho 
putování nám bude starobylé centrum města, které je 
památkovou rezervací a pro svou kulturně historickou 
hodnotu je na prestižním seznamu UneSCO. kutná 
hora, původně hornická osada, dříve též nazývaná 
české Athény, se proslavila těžbou a zpracováním 
stříbra a ražbou mincí. V době své největší slávy do-
konce zastiňovala sídlo českých králů – Prahu. není 
prostor na vyjmenování všech památek, a tak alespoň 
připomeňme světově proslulý, gotický skvost – chrám 
sv. Barbory, kostel sv. Jakuba, chrám nanebevzetí 
Panny marie či kamenný dům na náměstí. Světovou 
zvláštností je zdejší kostnice, nacházející se v hřbi-
tovním kostele Všech svatých cisterciáckého kláštera 
v Sedleci.

Držíme-li se červené turistické značky, dojdeme k Vlašskému dvoru, který 
původně sloužil jako prosté opevnění, aby pak byl určen k ochraně ob-
chodní stezky a posléze se stal královským sídlem. Pod jeho zahradami 
narazíme na říčku Vrchlici, po jejíž březích vede naučná stezka až k Velké-
mu rybníku, z kterého vytéká. mineme reliéf Jaroslava Vrchlického, který 
vytesal v roce 1919 do pískovcové skály sochař Josef Chvojan. Cestou po-
tkáme mnoho starých mlýnů, jako Wagenknechtův, Vrbovský, Denemark, 
Spálený, Cimburk či Šimákov. mlýny jsou zrekonstruované, či rekonstrukcí 
prochází. některé už jsou bohužel ve stadiu ruin. Uvidíme barokní mostek, 
z něhož se zachoval jen jeden mostní oblouk. Všude v okolí jsou pozůstat-
ky po dobývání stříbra, jako staré štoly, odvaly a struskové haldy. O všem 
nás velmi podrobně informuje 16 cedulí naučné stezky, která vznikla v ro-
ce  2007 a v roce 2011 byla obnovena.
Stezka končí u Velkého rybníka, kde se lze po výletě vykoupat. nazpátek 
do kutné hory nás loukami nad údolím Vrchlice dovede modrá značka přes 
obce markovičky a Škvárovna. 

Máme v nohách asi 16 kilometrů, které stály za to! Tak tedy šťastnou cestu!

Jan Bösser

Na Bělohorské pláni

Tato ulice se nachází v horní části starých řep, a jak již 
název ukazuje, poblíž Bílé hory. Spojuje ulici U Borovi-
ček, překračuje karlovarskou a končí na hranici městské 
části s Ruzyní. 
Před připojením řep k hlavnímu městu se však jmeno-
vala máchova, a to od roku 1935. Uprostřed ulice je pás 
zeleně. Tudy by zřejmě vedla tramvajová trať, kterou 
v minulosti plánoval Dopravní podnik jako spojnici mezi 
tratí do sídliště v řepích a konečnou na Bílé hoře. 

Jan Bösser

Na Bělohorské pláNi
ŘEpY – praha 6

Foto: Jan Bösser

Výlet – Údolím Vrchlice

Foto: Jan Bösser

Foto: Jan Bösser



NABÍDKA
KURZŮ

KC PRŮHON 2014
2015

Změna roz vrhu v yhrazena,  aktuální  info  najdete  na:  w w w.pruhon.cz ,  facebook .com/kcpruhon,  t witter.com/kcpruhon

Kurzy probíhají na adrese Kulturní centrum Průhon, Socháňova 1220/27, 163 00  Praha - 
Řepy, pokud není uvedeno jinak. Aktuální rozvrh kurzů najdete na www.pruhon.cz.  
Kontaktní osoba: Mgr. Alena Kulhánková, telefon: 601 324 846, e-mail: kurzy@pruhon.cz

Hudba, tanec, divadlo

Keramika, výtvarkaJazyky

Kontakt

Další kurzy

Cvičení, jóga

Sólový zpěv (klasika, populár)
- pro děti od 6 let (1.800 Kč) i pro dospělé (2.800 Kč)
Klavír, keyboard, flétna, klarinet, saxofon, 
housle, kytara, elektrická kytara, bicí
- pro děti od 6 let (1.800 Kč) i pro dospělé (2.800 Kč) 
Hudební přípravka
- pro děti 5 až 8 let (1.000 Kč)
PIŠKOTKY - tanec a balet
- pro děti od 5 let (1.200 Kč)        
Akrobatický rock’n’roll - přípravka
- pro děti 6 až 12 let (800 Kč)
Mažoretky
- pro dívky od 5 let (1.200 Kč) *NOVINKA

STONOŽKA - dramatický kroužek 
- pro děti od 6 let (900 Kč)

Cvičení pro rodiče s dětmi
- děti okolo 2 let (800 Kč) 
Cvičení pro děti
- 4 až 7 let (600 Kč)
Aerobik a gymnastika pro dívky
- 7 až 11 let (1.200 Kč)
Sportovky (nejen pro kluky)
- pro děti 6 až 9 let (900 Kč)  
Cvičení pro ženy - bossu, aerobik-mix, step-
aerobik, kalanetika, pilates, zumba, body 
styling
- (70 Kč/1 lekce) 
Cvičení pro muže a ženy – fit camp *NOVINKA

- (70 Kč/1 lekce)
Jóga - Integrální jóga / Jóga v denním životě
- pro dospělé (1.200 Kč)
Jóga proti bolestem zad a kloubů / na podporu 
vitality
- pro dospělé (1.200 Kč)

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

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

Na adrese:  ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Laudova 1024/10, 163 00 Praha 6 - Řepy
BROUČEK - kombinovaný program pro děti od 2 let (100 Kč/1 dopoledne)   
ŤAPKA - turistický oddíl pro děti od 6 let (800 Kč) 
ŠIKULKY - výtvarná výchova pro rodiče s dětmi okolo 2 let (1.000 Kč)

  Projekt je finančně

  podpořen z rozpočtu

  Městské části

  Praha 17

A4_kurzy_rijen_2014.indd   1 22.09.14   20:31
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SLUŽBY
•  ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE – Erben: opravy i rekonstrukce, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•  Matematika ZŠ, SŠ doučování, příprava na zkoušky, 
přijímačky Tel.: 602 249 638

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

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

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

•  STROJOVÉ ČIŠTĚNÍ za rozumné ceny. koberce, sedačky, 
křesla, matrace a ruční mytí oken. Dále provádíme 
tepování interiérů vozidel. Cena po dohodě a podle 
rozsahu zakázky. Tel.: 733 291 897

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

•  HODINOVÝ MANŽEL, mALOVÁní, ŠTUkOVÁní, kOmPLeTACe 
 nÁByTkU. f.seher@seznam.cz Tel.: 603 305 211

•  MALOVÁNÍ, ŠTUKY, LAKY, STĚRKY + NÁVŠTĚVA ZDARMA! 
jsaifrt@seznam.cz Tel.: 606 227 390

•  NOVÁ SOUKROMÁ ŠKOLKA ZA 6800 Kč/měsíc. místo 
školky OC řepy – ul. makovského. Předběžné přihlášky 
na e-mailu skolkarepy@seznam.cz

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

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

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

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

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

•  DRUŽSTEVNÍ BYTY: PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA, převody 
bytů do vlast. SVJ, zaměřování – PASPORTIZACe bytů 
a domů. Tel.: 724 304 603

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

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

•  VÝUKA ANGLIČTINY S RODILÝM MLUVČÍM. Všechny 
úrovně. 19 let zkušeností v čR. Živnostenský list. 
johnw@post.cz Tel.: 605 100 906

BYTY
•  VYMĚNÍM OBECNÍ BYT 2+KK V ŘEPÍCH za obecní 

garsonku v řepích.  Tel.: 721 082 735

ZAMĚSTNÁNÍ
•  HLEDÁM FLORISTKU. Aranžerku květin. Do květinářství 

makovského. nástup možný ihned. Tel.: 608 870 077

OSTATNÍ
•  PRONAJMU GARÁŽ V GARÁŽÍCH U PRŮHONU – 

dlouhodobě cena 2200 kč/měs. Tel.: 603 229 014

•  HLEDÁM PANÍ NA ÚKLID vícepatrového rodinného domu. 
Vyžaduji pečlivost a spolehlivost. Rozsah 4 hod/týdně 
v dopoledních hodinách.  Tel.: 724 344 508

•  HLEDÁM PANÍ NA OBČASNÉ HLÍDÁNÍ DĚTÍ předškolního 
věku. Zejména v době jejich nemoci. Vyžaduji absolutní 
spolehlivost a praxi.  Tel.: 724 344 508

•  PRONAJMEME KANCELÁŘ 20,7m2 (jedna místnost 
s předsíní, umyvadlem a samostatným WC) 
v objektu hromadných garáží na konečné tramvají, 
na Chobotě 1391.  Tel.: 775 705 245

•  PRONAJMU GARÁŽ makovského 1394, 17m2. 
Cena 1900 kč/měs.  Tel.: 603 574 326

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

•  PŘENECHÁM URNOVÝ HROB V ŘEPÍCH.  
Schránka na 10 uren.  Tel.: 602 958 735

•  PRONAJMU GARÁŽ makovského 1394/8A, 1900 kč/měs. 
 Tel.: 602 623 500

•  TJ SOKOL ŘEPY NABÍZÍ K PRONÁJMU MÍSTNOST 
o ploše 18,5 m2 v objektu tesco k administrativním nebo 
skladovacím účelům. Bezproblémové parkování, cena 
dohodou. kontakt: J. Rosenbaumová. Tel.: 606 485 533   

MASÁŽNÍ A KOSMETICKÉ STUDIO

Pro bližší informace navštivte mé webové stránky 
www.masaze-cocopalm.cz

Studio COCO PALM 
Na Fialce II. 1693/14, 163 00 Praha 17 - Řepy

+420 731 110 950  •  coco-palm@seznam.cz

Nabízí v příjemném a klidném prostředí kosmetická ošetření, 
zábaly a mnoho druhů masáží. 

Chtěla bych, aby každé kosmetické ošetření, každá masáž, 
byla zážitkem pro Vaše smysly a abyste z mého studia 

odcházeli spokojení a nabití novou energií. 

Každý měsíc na Vás čekají masáže, či kosmetická ošetření 
se zajímavým cenovým zvýhodněním, můžete také využít 

poukázek Benefit plus a věrnostního programu.

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

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

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

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

Kosmetický a kadeřnický salon

Giaccomo

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

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

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

Příjem zakázek nepřetržitě!

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

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

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

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

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

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

Kontakt: tel.: 608 672 857

DELIKATESY 
VÍNO ✻ DÁRKY

Obchod s potravinářským a dárkovým zbožím

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

Makovského 1223 (oranžová pasáž), Praha 17-Řepy

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

ÚPRAVY A OPRAVY ODĚVŮ
Šití a pletení na zakázku

Čistírna oděvů a kůže
 Prodej dámské módy

www.PLETENA-MODA.cz

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

ŽALUZIE
• zaměření

 • prodej
• montáž

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

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

Rekonstrukce, 
bytová jádra, 

koupelny, byty 

Nabízíme v nově otevřené mateřské 
škole měsíční, týdenní, popř. denní 
péči pro vaše děti již od 2 let.

Pro bližší informace volejte na tel. 

736 751 346

K Višňovce 1389, 

Hostivice

www.mskvisnovce.cz

staňte se mým 117 spokojeným zákazníkem

REKONSTRUKCE BYTU – KOUPELNY
Josef Zlámal  •  Beroun  •  tel.: 602 318 551

Ekologická likvidace autovraků
!! S úředním potvrzením !!

Novější vozy (bourané) možný výkup
Svoz vozů zdarma

Tel.: 725 680 885

ZÁPIS na školní rok 2014/2015 
v ZŠ LAUDOVA

informace na tel.: 723 566 250
www.mortimer-anglictina.cz
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Z UMAKARTOVÉ KOUPELNY
LINEA, V Olšinách 61, P-10, www.koupelnyza3dny.cz, tel.: 274 810 848
LUXUSNÍ ZA 3-4 DNY bez bourání jádra!

po 10 - 18 hod.
út-čt 10 - 16 hod.

pá 10 - 14 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 2014 

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

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 :)

1880x1270.indd   1 7/23/2014   9:41:13 AM

Informace o inzerci v Řepské 17: www.repy.cz 
tel. 234 683 531, 234 683 544, 720 524 688
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Mytí oken • čištění koberců • úklid po
malířích • běžný úklid • voskování podlah

malování • lakování

JAN BÖSSER

          tel.: 603 423 612
bosser@volny.cz

Žalanského 36/29, 163 00 Praha 6

Ú K L I D O V É  P R Á C E

Sleva 500 Kč z ceny prvního kosmetického ošetření GERnétic.
Diagnostika pleti s doporučením vhodné péče zdarma.

Nabídka platí pouze o víkendech v říjnu a listopadu 2014.
Objednejte se předem na tel.: 235 325 659 nebo 602 501 191. 

Více informací na www.gernetic.cz 

Ušetřete s Happy weekends 
Kosmetické centrum GERnétic

Slevu nelze sčítat 
s jinými slevami.

Kosmetické centrum 
GERnétic

Slánská 381/10
Praha 6 – Řepy

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

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

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

Po předložení tohoto inzerátu SLEVA 30 % z montáže.

ŽALUZIE
SÍTĚ PROTI HMYZU

inz HAR 60x33_22_let.indd   1 05.02.14   19:39

MUDr. Roubalová
Stomatolog
602 209 184
257 224 473

Plzeňská 164/2561
(u Klamovky)
Praha 5

základní péče na pojišťovny

přijímáme nové pacienty

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.

Ukazujeme Bo�í lásku praktickým zpùsobem

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

Na Moklinì 672/32
163 00  Praha 17  Øepy

English club
Klub maminek

EXIT club

Peèo  vaøo
Otevøené bohoslu�by
Cesty do hlubin Bible

Jsme otevøenou církví v Øepích. Vìøíme, �e církev
by  mìla  být  pøínosem  svému  okolí,  a  proto
poøádáme pravidelné aktivity pro ka�dého.
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Tel.: 235 301 561 | info@okvet.cz | www.okvet.cz

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

VETERINÁRNÍ KLINIKA

Od roku 1999

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

Obchod 
specializovaný 

na krmiva:
Nutram

K9
First Mate

Arden Grange
Barking Heads

Trainer
Winner Plus

Slevy chovatelům, prodej obchodníkům
Na vybraná krmiva

věrnostní karta 9+1 zdarma
Rozvoz do 20 km zdarma

(při nákupu za min. 700 Kč)

Adresa: Praha 6, Na Bělohorské pláni 9

Tel.: 777 236 782

Otevírací doba:
Pondělí–Pátek 10.00–18.00,

Sobota 9.00–12.00

Rozmarýnek
HLÍDÁNÍ DĚTÍ

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

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

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

a hygienické potřeby
●  Pěkné prostředí se zahradou

www.irozmarynek.cz
Tel.: 603 226 831

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

RozmarýnekRozmarýnek

Víkend oteVřených dVeří
18.–19. 10. 2014 od 9 do 18 hod.
Přijďte si prohlédnout zákulisí největší neuniverzitní 
veterinární kliniky ve střední Evropě na vlastní oči.

Magnetická rezonance, hospitalizace, 
operační sály, a Mnoho dalšího.

Využijte příležitost ke konzultaci s odborníky kliniky 
i k neformálnímu setkání.

Veterinární klinika
Reinerova 9, Praha 6 – Řepy
+420 235 097 540, +420 725 887 107
info@jaggypraha.cz

www.jaggypraha.cz

made
in the
USa

Partner akce:
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