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VII. řepská Drakiáda

Nová volba do Poradního sboru

ZŠ Jana Wericha slaví 30 let
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milí čtenáři,
léto je definitivně pryč, ale meteorologové nám slibují ještě krásný podzim. Tak snad to vyjde! Už ti-
tulní strana nové „Sedmnáctky“ nás láká na velké oslavy v ZŠ Jana Wericha. Uvnitř čísla je o nich více. 
nenechte si ujít setkání s občany na téma Dům s pečovatelskou službou. Přijďte se podívat a pobavit 
do Aktivního lesoparku, který se v září slavnostně otevíral. kromě těchto pozvánek vzpomeneme na 
Babí léto – již tradiční řepskou akci a na 2. ročník Vinobraní v klášteře. Děti z klubu 17 nám prozradí, 
co se v klubu dělo o prázdninách. Všiml jsem si také sportovních úspěchů našich seniorů. ke stálým 
rubrikám přibyl seriál, jehož smyslem by mělo být představení Centra sociálně zdravotních služeb.
myslím, že je toho v říjnovém čísle mnoho a já vám přeji hezké počtení!  Jan Bösser

Úvodní slovo
Úřední hodiny
Úřadu mč Praha 17

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

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

Czech	POINT Španielova 1280: 
v úředních hodinách živnostenského odboru

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

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

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

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

Rada	MČ	Praha	17	mj.:

VZALA	NA	VĚDOMÍ
•  zprávu OSOm o stavu pohledávek ke dni 

30. 6. 2015 za nájemci a uživateli bytů 
a prostorů sloužících k podnikání spravova-
ných správní firmou Optimis, spol. s r. o. 

SOUHLASILA
•  se zajištěním opravy elektroinstalace dle ce-

nové nabídky v objektu VŠRR s.r.o.,	 Žalan-
ského 68/54;

•  se zahájením zadávacího řízení na realizaci 
veřejné zakázky malého rozsahu podle § 12 
odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, na služby „Poskytnutí, imple-
mentace a provoz certifikovaného nástroje 
pro administraci veřejných zakázek“; 

•  s navrhovaným řešením havarijního stavu 
sochařské výzdoby vstupního jižního portá-
lu kostela Panny marie Vítězné na Bílé hoře.

SOUHLASILA	A	DOPORUČUJE	SCHVÁLIT	ZMČ
•  rozpočtové opatření č. 45;
•  odůvodnění veřejné zakázky „Víceúčelové 

Sportovní centrum na Chobotě“;
•  zásady postupu při prodeji bytových jed-

notek ve vlastnictví hlavního města Prahy, 
svěřených městské části Praha 17 v předlo-
ženém znění.

NESOUHLASILA
•  se snížením ceny nájmu za pronájem neby-

tových prostor v objektu VŠRR s.r.o.,	Žalan-
ského 68/54.

SCHVÁLILA
•  rozpočtová opatření č. 44, 46, 47, 48, 49, 

50, 51;
•  zrušení realizace rekonstrukce přípravny jí-

del a revokaci	usnesení Rmč č. 000340/2015 
ze dne 12. 8. 2015;

•  vypsání výběrového řízení na stavební práce 
„Rekonstrukce volných bytů – XIII“;

•  zadání realizace veřejné zakázky malého 
rozsahu na služby „Znalecké oceňování bytů 
ve vlastnictví mč Praha 17“;

•  zřízení jedné přípravné třídy v ZŠ Jana We-
richa, Praha-řepy, Španielova 19/1111 od 
1. 9. 2016;

•  Zprávu o plnění rozpočtu a plánu hospodář-
ské činnosti za I. pololetí 2015;

•  uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory 
ze státního fondu Životního prostředí čR 
na projekt „Zateplení objektu č.p. 1121 
ul. Bendova, Praha 6 – řepy“ v celkové výši 
4.002.785,10 kč;

•  navržený program 6. zasedání Zmč Praha 17.
Barbora Skalníková, Dis.,

kancelář starostky

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

PŘÍŠTÍ	ZASEDÁNÍ	ZASTUPITELSTVA	MČ	PRAHA	17	SE	KONÁ	16.	12.	2015	OD	14	HODIN.
Místo	konání:	Kulturáček	na	Bílé	Hoře,	Ke	Kulturnímu	domu	14,	Praha	17.
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Na 1. října připadá Mezinárodní den seniorů.
Chtěla bych touto cestou popřát všem řepsk � ym seniorům především hodně zdraví, štěstí 
a dalších spokojen � ych let v naší městské části.
  Mgr. Jitka Synková

Našim seniorům 
vše nejlepší!
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Vážení čtenáři,

jak říká jedna lidová pranostika – „Po tep-
lém září, říjen zle se tváří“. A je pravdou, 
že říjen nám přináší již opravdový podzim 
s chladným počasím. Přesto doufám, že při-
jmete mé pozvání a 24. října přijdete třeba 
se svými dětmi a vnuky na louku před úřa-
dem na „VII. řepskou Drakiádu“. Vždyť přeci 
podzim a pouštění draků k sobě neodmys-
litelně patří. Věřím, že si se svými potomky 
užijete krásné odpoledne plné zábavy.
kromě drakiády však říjen přinese do naší 
městské části ještě jednu novinku. Bude vy-
losován nový Poradní sbor. Přihlásit se do 
něj máte možnost i vy, přihlášky přijímáme 
do 21. října a všechny podrobnosti nalez-
nete v časopise na straně šest.
Dovolte mi, abych touto cestou poděko-
vala všem současným členům Poradního 
sboru za jejich skvělou roční práci v tomto 
seskupení. Věřím, že naše setkání byla pro 
všechny jeho členy stejně přínosná jako 
pro mě a mé kolegy. Děkuji všem členům za 
jejich zajímavé podněty, které jednoznačně 
přispěly k řešení mnoha otázek a problémů, 
které se v řepích vyskytují.

Těším se tedy na spolupráci s novými členy 
Poradního sboru a vám všem přeji krásné 
a alespoň trochu slunečné podzimní dny.

Jitka Synková

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

Těšíme se na vás!

V říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc.

Po svaté Tereze mráz po střechách leze.

Když dlo
uho lis

tí nesp
adne, 

tuhá zi
ma se př

ikrade.

Svatá Hedvika pole zamyká 

a medu do řepy naleje.

Svatý František 

zahání lidi do chýšek.

Září víno vaří, 

říjen víno pijem
.

Pranostiky na měsíc říjen

Srdečně vás zveme na 
VII. řepskou Drakiádu.

VII. řepská Drakiáda

V sobotu 24. 10. 2015 
na travnaté ploše 
před budovou radnice.

Ve 13.00 hodin registrace, 
soutěž začne ve 14.00 hodin. 
V 16.00 hodin vyhlášení výsledků.

Exhibice radiem řízených modelů.
Kategorie: 0–9 let, 9–99 let, hodnotí se 
draci jak vlastní výroby, tak i zakoupení.

Akce probíhá pod záštitou 
MČ Praha 17 a KC Průhon.

Ceny předá Jiří Kalina, 
mnohonásobný mistr světa, 
modelář a stavitel draků.
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OTÁZKA MĚSÍCE ŘÍJNA

Téma měsíce: Elektronické odbavení na radnici
Vyhovuje vám současný systém? Uvítali byste možnost si návštěvu elektronicky objednat na konkrétní čas?

Současný systém odbavení občanů na radnici naší 
městské části je dle mého názoru na dobré úrov-
ni. čekací doba není na úřadu extrémně dlouhá, 
lístkový systém ve vestibulu funguje bez problémů 
a úředníci se snaží vyřídit jednotlivé žádosti v co 
nejkratším možném termínu. Přesto je stále co zlep-
šovat. 
Ráda bych tedy v budoucnu vylepšila objednávání 

prostřednictvím internetových stránek městské části Praha 17. Tento 

systém by občanům rozšířil možnost objednání k vyřízení jejich záleži-
tostí (např. vyřízení osobních dokladů, rušení či hlášení se k trvalému 
pobytu apod.) v předem dohodnutých termínech. Pro občany bez pří-
stupu k internetu by službu objednání zajišťovala podatelna úřadu, 
eventuálně by bylo možné využít další místa – jako např. sociální odbor, 
elektronickou úřední desku, která bude umístěna v kC Průhon apod.
Věřím, že tento systém by zajistil klientům výrazně větší komfort – 
každý by si mohl zvolit den i přesnou hodinu, kdy si příslušné doklady 
vyřídí.

na tuto otázku nedokážu odpovědět, protože s elek-
tronickým odbavením na radnici nemám vůbec žád-
nou zkušenost. nicméně jsem ani nezaznamenal ze 
svého okolí požadavek, ani stížnost v tomto směru. 
A to přesto, že občas čelím i kuriózním přáním, co 
mám „na výboře“ zařídit :-)

na úřad naší městské části chodím jen občas, po-
kud potřebuji vyřídit nějaký osobní doklad. mys-
lím, že současný systém je plně vyhovující. Pokud 
by se však do budoucna uvažovalo o možnosti 
elektronického objednávání na konkrétní hodi-
nu, pravděpodobně by to pro nás, občany, zna-
menalo ještě větší pohodlí při jednání s úředníky.

Hana Kovářová

Mgr. Jitka Synková  ODS

Ing. Jan Černý  ČSSD

Otázka na příští měsíc: Aktivní lesopark Na Fialce.
Líbí se vám realizace tohoto nového projektu?

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

elektronický systém, který by umožňoval objed-
nání na konkrétní den i čas, by byl, dle mého ná-
zoru, velkým přínosem. V dnešní uspěchané době 
je pro každého člověka čas velmi cenný a rozhod-
ně ho nikdo nehodlá trávit čekáním ve frontách 
– ať už kdekoli. Tím spíš na úřadech.
nicméně musím zkonstatovat, že byť radnice naší 
městské části tímto systémem zatím nedisponu-

je, je čekání na radnici, při vyřizování všech nutných úkonů vcelku 
krátké. Zatím se mi nestalo, že bych byla nucena čekat delší dobu 
– a to jsem při svých návštěvách většinou musela jet s kočárkem, tak-
že každá minuta byla znát. Oceňuji tedy rychlost místních úředníků 
i přes tento nedostatek.

Milena Horká
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Jste	v	zastupitelstvu	druhé	volební	období,	
co	se	za	tu	dobu	změnilo?
myslím, že se řepy proměnily k lepšímu, udělala 
se spousta dobrých věcí… V poslední době třeba 
můžeme sledovat proměnu dětských hřišť v části 
řepy I. Zde by měly najít své vyžití všechny vě-
kové kategorie.
máme v novém hávu školy, školky, nový kultu-
ráček i kulturní centrum Průhon, těch věcí je 
spousta. Dále můžeme jmenovat aktivní leso-
park, naučnou stezku, cyklostezku spojující ře-
py s hostivicí, zrekonstruované fotbalové hřiště 
poprvé v historii na stejném místě s přírodní 
trávou, skatepark apod. Prokoukla i ulice ma-
kovského, je úplně jiná než bývala. S obchůdky 
a plná lidí. řepy se určitě mění k lepšímu.
myslím, že lidem se tady za ty čtyři roky žije zase 
o trochu lépe. 

S	jakým	očekáváním	jste	do	svého	druhého	
období	vstupoval?
Je vždy těžší na něco navazovat, než když začínáte. 
nicméně si stále myslím, že jsou ještě věci, které 
stojí za to dotáhnout. Jedná se o DPS a také pořád 
probíhají veškeré nezbytně nutné přípravné práce 
na výstavbu Sportovního centra na Chobotě. Je 
třeba napnout síly, aby se to dotáhlo ke zdárnému 
cíli. Jsem naprosto přesvědčen, že sportovní cen-
trum tak, jak je navrženo, by mělo být dostupné 
všem kategoriím sportující veřejnosti a být i pří-
jemným místem oddechu pro veškerý doprovod. 
Co se týká finančních nákladů, tak je naprosto 
nezbytné, aby byl celý projekt maximálně výhodný 
pro městskou část a ideálně usamofinancovatel-
ný. na druhou stranu – šetřit na nepravém místě 
se může několikanásobně vymstít. některé prvo-
počáteční vyšší náklady znamenají v konečném 
důsledku významné finanční úspory. 

Narážíte	na	často	diskutovanou	otázku,	zda	
má	v	centru	být	i	bazén?	
každý bazén nebo podobně orientované zařízení 
má v dnešní době velký problém s tím, aby se usa-
mofinancoval a velmi často je nutné na jeho provoz 
nějakým způsobem přispívat. Jsou však i zařízení, 
která si i s tímto, v dnešní nelehké době, dokáží 
poradit a my je samozřejmě velmi dobře monito-
rujeme. Snažíme si z nich vzít to dobré a následně 
aplikovat i zapracovat do projektu. navíc je zde 
i možnost částečně dotovat méně výdělečné pro-
vozy přebytkem z těch více výdělečných v rámci 
celého sportovního centra. možností je více. 

Ozývají	se	však	i	hlasy	proti	sportovnímu	
centru,	které	říkají,	že	máme	hřiště	u	škol,	
velké	fotbalové	hřiště,	bazén	v	nedalekých	

Radlicích.	Potřebujeme	opravdu	takhle	
velké	centrum?
nemyslím, že těch hlasů proti je víc než těch 
pro. Pohybuji se v řepích neustále mezi lidmi jak 
sportujícími, tak i méně aktivně či dokonce vů-
bec a tato otázka samozřejmě vždy při rozhovo-
rech padne. mohu potvrdit, že naprostá většina 
je pro a to z mnoha různých důvodů. Je to zá-
roveň i určité splacení dluhu mnoha předchozím 
generacím, na které stavitelé a plánovači, před 
více jak třiceti lety, jaksi zapomněli. myslím, že 
tyto dohady také spíš leckdy vznikají jako rozpor 
mezi koalicí a opozicí, což určitě není dobře. Celý 
tento projekt je natolik významný, že si zaslouží, 
aby se s ním zacházelo výlučně z pohledu finanč-
ní zodpovědnosti a sportovní či volnočasové na-
bídky pro veškerou veřejnost a nikoliv jako s po-
litickým vazalem. kromě toho nyní např. nejen 
školky a školy musí jezdit plavat jinam a už jsme 
zase u ekonomiky – vzrůstají tím náklady, stojí 
to čas strávený cestováním. 
Samozřejmě je nesmysl, aby se stavělo něco, co 
na sebe nevydělá. Vím, že verze s velkým bazé-
nem bude ekonomicky náročnější, na druhou 
stranu městská část dotuje i jiné aktivity, tak 
proč bychom neměli v nejnutnějším případě 
dotovat i sport, pokud to bude rozumná částka. 
Investovat nejen do vlastní mládeže přece má 
smysl! navíc, bazénu v této podobě řekla naše 
veřejnost v různých průzkumech již několikrát 
jednoznačné ano.

Myslíte	tedy,	že	řepští	sportovní	nadšenci	
v	naší	městské	části	dostatečné	prostory	
nemají?
Dostatečné kapacity pro sportování určitě nemá-
me, to potvrdí kdokoliv, kdo do sportu v řepích 
dělá a i individuální zájemci. Sportovní kluby 

nemají dostatečné kapacity a musí si je pronají-
mat mimo městskou část. některé sporty tady ani 
nemůžete dělat, protože sportoviště prostě nevy-
hovují požadovaným kritériím a nemůžete v nich 
tedy sportovat od jisté kategorie výše. Pokud 
mladí sportovci něco dělají, tak většinou proto, 
aby mohli svůj talent rozvíjet a třeba postoupit 
z nižší soutěže do vyšší. A je škoda, že nemohou 
jen proto, že jejich sportovní zařízení nesplňují 
určité normy. nevím, proč by daleko menší měst-
ské části nebo obce měly podobné zázemí mít 
a řepy při své velikosti toto mít nemohly. 
Podporovat sport především u mládeže je vždy 
maximálně dobrá investice. Dnešní nabídka 
sportů v řepích není úplně ideální, za většinou 
z nich se musí cestovat, aby to pro člověka mělo 
nějakou budoucnost a návaznost ve sportovní 
činnosti.

Jak	dlouho	bydlíte	v	Řepích?
Od samého počátku panelového sídliště, tedy od 
roku 1982. Dokonce náš dům byl jedním z vůbec 
prvních obydlených na celém sídlišti. řepy jsou 
mou domovinou od mých osmi let. 

Čím	jsou	vám	Řepy	nejbližší?
Asi nedokážu přesně říct, čím jsou mi nejsympa-
tičtější. Co se mi na řepích líbí je asi to, že jsou 
poměrně zelené, ačkoliv velká část městské části 
je panelová výstavba. Zeleň tady byla od samé-
ho počátku. Je tady lesopark. Dnes se o životní 
prostředí dbá mnohem více než kdysi. řepy byly 
vždy brány za jednu z plící Prahy. Leckde ekologie 
ustoupila stavební lobby. Určitě i vzduch je zde 
čistší než v některých jiných místech v Praze. Je 
zde také dobrá dopravní dostupnost. 

Mělo	by	se	tu	něco	přeci	jen	změnit?
možná jedině, že není zrovna mnoho možností, 
jak se u nás v městské části dobře najíst. To tu 
asi dnes ještě stále chybí, ale s tím se potýkají 
všechny městské části s převažující panelovou 
zástavbou. na druhou stranu je však třeba ob-
jektivně říci, že i toto se pomalu a jistě zlepšuje. 
Jinak mi tu opravdu takřka nic nechybí.

Děkuji za rozhovor.
Radka Sálusová

Otázky pro zastupitele Jaroslava Bíra
Dnes vám představujeme člena zastupitelstva naší městské části Jaroslava Bíra, který ve své funkci působí již druhé volební 
období a v Řepích žije již 33 let.

Jaroslav Bíro (ODS, věk 41)
•  Ženatý, jeden syn.

•  Pracuje jako ředitel pro nové produkty 
a rozvoj.

•  V řepích žije od roku 1982.

•  Záliby: sport, hudba.

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

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

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

Těšíme se na vaše příspěvky!

ŘEPSKÁ vyhlašuje novou soutěž pro všechny čtenáře!!!

ŘEPSKÁZ P R A V O D A J  P R A h y  1 7  |  Z á ř í  2 0 1 5  |  R O č n í k  2 0  |  Z D A R m ABabí léto: 12. září

Otevření Aktivního lesoparku Řepy: 16. září

Slavata triatlon tour: 13. září

ŘEPSKÁ
Z P R A V O D A J  P R A h y  1 7  |  Č E R V E N E c – s R P E N  2 0 1 5  |  R O Č N í k  2 1  |  Z D A R m A

Kinobus přijede opět do Řep

Loučení s deváťáky
Slavili jsme Svátek sousedů

„DOPRAVA V ŘEPÍCH“

Uzávěrka pro příjem příspěvků je 10. 11. 2015.

Pro vás všechny soutěživé vyhlašujeme téma: 

„DOPRAVA V ŘEPÍCH“ a necháváme jen na 

vašem uvážení, jakým způsobem toto téma  

ztvárníte. Můžete zaslat fotografii, namalovat  

obrázek, napsat báseň, povídku či fejeton… 

Fantazii se zkrátka meze nekladou!

Již druhý ročník Vinobraní v klášteře proběhl v řepích v neděli 13. září. 
na rozdíl od loňského ročníku počasí tomuto dni skutečně přálo, a tak si 
všichni přítomní mohli celé odpoledne užívat plnými doušky pestrý pro-
gram, víno i další pochutiny.
Role moderátorky se ujala stejně jako loni monika Straková (hlavní orga-

nizátorka celé akce) v roli „moravské robky“. V letošním roce však ještě 
přizvala michala Svatého. Odpoledne zahájila konsoláta miloslava Frýdec-
ká společně se zástupci radnice – starostkou Jitkou Synkovou a jejími zá-
stupci martinem markem a Jaroslavem hájkem. čestným hostem byl páter 
Lukáš Lipenský, O.Cr. z Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou. 

Odpoledne přineslo také jedno velké prvenství – byl slavnostně sklizen 
první hrozen, který se „urodil“ na sazenici vinné révy, jež byla zasazena 
na loňském vinobraní. Právě tato sazenice se stala základem vinohradu, 
který postupně vyrostl na zahradě kláštera.
Vinobraní nabízelo celé odpoledne pestrý program. Stejně jako v loňském 
roce potěšil přítomné Jožka Šmukař s cimbálovou muzikou, vystoupila 
Jana Rychterová a Two Voices či kapela Jauvajs. Ukázku folkloru z morav-
ského Slovácka pak přítomným předvedl Folklorní soubor Rosénka, který 
za doprovodu Cimbálové muziky Cimbaba pobavil všechny přítomné. ne-
zbývá než se těšit zase na příští ročník.
 -ras-

Proběhl 2. ročník Vinobraní v Klášteře

Foto: -ras-

Foto: -ras-

nabízíme vám jedinečnou šanci podílet se na rozhodování o městské 
části. Zajímá vás, co plánuje městská část a co se děje v řepích? Chcete 
být v obraze a mít přehled? nyní máte znovu šanci vše změnit a podílet 
se na činnosti Poradního sboru mč Praha 17, který má za sebou již roč-
ní působení. Přihlaste se, čekáme na vás. Poradní sbor občanů městské 
části Praha 17 je složen z občanů řep podle volebních okrsků, v maxi-
málním počtu 18 členů. Stanete-li se jeho členem, budete mít dva roky 
možnost přímo se vyjádřit k aktuálním tématům městské části. 
Poradní sbor se setkává s vedením městské části a odpovědnými 
úředníky vždy v prvním měsíci nového čtvrtletí. 

Pokud vás tato nabídka oslovila, zasílejte přihlášky pro svoji účast 
v Poradním sboru do 21. října 2015 do podatelny mč Praha 17 se 
zřetelným označením „Poradní sbor“ nebo e-mailem na adresu: 
redakce@repy.mepnet.cz s předmětem zprávy „Poradní sbor“. 
Podmínkou pro vstup do Poradního sboru je plnoletost, trvalý pobyt 
na území mč Praha 17 a bezúhonnost.
Více informací o činnosti Poradního sboru naleznete na webových 
stránkách www.repy.cz v sekci Rozvoj obce – Poradní sbor.

Mgr. Jitka Synková,
starostka

Mluvte nám do toho! Staňte se členem Poradního sboru MČ Praha 17
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Letošní Babí léto provázelo příjemné počasí, a tak si všichni příchozí měli 
možnost užít pěkné odpoledne, jež nabízelo pestrý program opravdu pro 
celou rodinu.

nechyběla tradiční jízda veteránů, pěvecká či taneční vystoupení, ukázky 
práce policie – tentokrát opravdu jedinečný „koňský fotbal“ či výcvik psů, 
ukázky hasičské techniky a mnoho dalšího. Tečkou odpoledne byl koncert 
skupiny Burma Jones a fire show. 
Během odpoledne byli slavnostně vyhlášeni vítězové soutěže „Rozkvetlé 
řepy“. V klání o nejkrásnější řepskou předzahrádku letos zvítězila milena 
hanková ze Španielovy ulice č. 1277, která se o zahrádku stará společně 
s mirkem Gruberem. Vítězka převzala cenu od Zahradnictví Chládek.

-ras-

Poděkování patří všem!
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se v letošním roce zapo-
jili do pořádání, pro nás již tradičního, Babího léta. Akce proběhla v so-
botu 12. 9. 2015, samozřejmě na naší oblíbené louce před řepskou radni-
cí. Díky všem našim sponzorům, skvělým účinkujícím i mnoha ochotným 
lidem, kteří svou obětavostí pomohli ke zdárnému průběhu celé akce, 
si mohli všichni návštěvníci užít příjemné odpoledne s pestrým progra-
mem.
Děkuji tedy Sboru dobrovolných hasičů Praha-řepy, jízdnímu oddí-
lu městské policie, Společnosti pro obnovu řepských tradic, Vězeňské 
službě, Centru sociálně zdravotních služeb, Domovu sv. karla Boro-
mejského, o. s. martin, Junáku Bílá hora, TJ Sokol, hnutí Brontosau-
rus klubu přátel Lukova a mateřskému centru řepík. Dále děkuji všem 
účinkujícím dětem ze základních a tanečních škol nebo kroužků, PTk 
a SOŠ s.r.o., Japonské školy a mensa Gymnasia. 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 společ-
nostem mc Donald’s čR, s. r. o, Pekařství a cukrářství erika, Pražským 
službám a. s.,  BT-VUSTe, spol. s r. o., knihkupectví – papírnictví Josef 
Guriča, hračky U krtka – Jana Varmužová, Autosalonu klokočka, firmám 
Fotomobil.cz – karel mařík, Otakar Chládek – Sadovnický a zahradnický 
servis, mgr. Ladislav kavan – Lk SeRVIS, generální zastoupení GeRnétic 
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
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Nebezpečný odpad
V rámci organizovaného mobilního sběru nebezpečných odpadů mo-
hou občané, prostřednictvím obsluhy vozidla, bezplatně odevzdat 
k odstranění následující druhy nebezpečných odpadů: 

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

odstraňování plísní)
✗	  zářivky a výbojky

Harmonogram	mobilního	sběru	nebezpečného	odpadu	v	Praze	17:

15.	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

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

•			 1.	10.				křižovatka ul. Laudova x k Trninám
•			 2.	10.				Parkoviště hofbauerova x Žufanova
•			 9.	10.				Parkoviště u objektu Bílý Beránek (Šímova ul.)
•		10.	10.				ke kulturnímu domu x U Boroviček
•		15.	10.				Parkoviště v ul. na moklině (u rest. U hasiče)
•		16.	10.				Parkoviště Drahoňovského
•		22.	10.				křižovatka ul. Laudova x k Trninám
•		23.	10.				Parkoviště hofbauerova x Žufanova
•		24.	10.				Parkoviště u objektu Bílý Beránek (Šímova ul.)
•		29.	10.				ke kulturnímu domu x U Boroviček
•		30.	10.				Parkoviště v ul. na moklině (u rest. U hasiče)

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

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

nádoby (popelnice, kontejneru)
✗			nebezpečné	složky	komunálního	odpadu	(jako např. baterie 

a akumulátory, barvy, chemikálie, zářivky) 
✗			odpad	ze	zeleně	(větve, posekaná tráva apod.)
✗			elektroodpad (chladničky, pračky, televize, monitory apod.)
✗			stavební	suť

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

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

•	Praha	6	-	Dejvice,	ul.	Proboštská	1,	tel.:	736	518	204

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

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

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

Harmonogram	pro	podzim

1.	–	31.	října	2015
makovského, na Chobotě. -red-

Kam s bioodpadem

Přistavované kontejnery budou s obsluhou.

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

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

Biovoky jsou financovány z prostředků magistrátu hlavního města Prahy.

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

Ing. Jaroslava Hrdličková, 
Odbor životního prostředí a dopravy

Stanoviště	BIOVOK:

•  11.	10.	(ne)	9	–	12	hod. – křižovatka ul. ke kulturnímu domu x U Boroviček
•  18.	10.	(ne)	9	–	12	hod. – parkoviště v ul. na moklině (u rest. U hasiče)
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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	trva-
lým	pobytem	na	území	hl.	m.	Prahy. 
mSD přistavuje svozová společnost Pražské služby, a. s., na zákla-
dě smlouvy s hl. m. Prahou, která službu mSD organizuje. Svozová 
společnost povede evidenci občanů, kteří zde odloží odpad – jméno 
a příjmení, adresa, složka komunálního odpadu, množství.
V mSD lze zdarma odložit – objemný	odpad,	dřevěný	odpad,	odpad	
ze	zeleně	a	stavební	suť.

Termín	a	místo	přistavení	MSD	–	říjen
	 4.	10.	(neděle)	od	8	do	14	hod.	– k Trninám x Laudova

25.	10.	(neděle)	od	8	do	14	hod.	– parkoviště Drahoňovského

Ing. Jaroslava Hrdličková, 
Odbor životního prostředí a dopravy

Pravidelné čištění komunikací probíhá vždy na jaře a na podzim, o termínu 
jsou občané informováni s předstihem pomocí dopravních značek, termíny 
je možné nalézt i na internetu. Je proto pro mě nepochopitelné, že parko-
viště v Drahoňovského ulici je takto plné parkujících automobilů v 8 hodin 
ráno, kdy čištění začíná!

Martin Marek,
zástupce starostky

Je tohle normální?!

Parkoviště v Mrkvičkově ulici – ano nebo ne?
Do redakce nám přišel příspěvek poukazující na nevhodně vybudované parkoviště v Mrkvičkově ulici.  
Problém nás zaujal, a tak jsme se zeptali i přímo obyvatele Mrkvičkovy ulice. Jak dokazuje jeho vyjádření,  
tato otázka rozhodně není jen černo-bílá.

Jak	se	„dělá“	parkoviště	v	Řepích?
Podruhé za několik málo měsíců se člověk ptá, zda opravdu řepský Odbor 
životního prostředí a dopravy funguje a na co máme komisi pro životní 
prostředí (kŽP). První otazník vyvstal v okamžiku, kdy byla zveřejněna 
projektová dokumentace k tzv. „revitalizaci“ Laudovy ulice. Revitaliza-
ce ve skutečnosti zahrnovala pokácení několika desítek vzrostlých stro-
mů, proti čemuž se vzbouřili obyvatelé Laudovy ul. a dosáhli zmírnění 
kácení. Alespoň a naštěstí – bez občanské nevole by došlo k nenávratné 
škodě. Teď tu máme další případ: ulice mrkvičkova je přeplněna auto-
mobily. Stejně jako celá Praha, kde se komplexní řešení bude hledat 
snad příští rok (modré zóny byly uloženy k ledu, ale kdo ví, co přijde, 
takže dílčí řešení mohou celý problém zhoršit). mezitím byl však Radou 
naší mč 4. 5. 2015 schválen projekt, který se tváří jako „terénní úpravy“ 
a tudíž ze zákona nemusí procházet žádnými povolovacími procesy, ve 
kterých se může vyjádřit i veřejnost. Projekt bude znamenat „vyštěrko-
vání“ zelené plochy (v Zemědělském půdním fondu) s několika vzrostlý-
mi stromy a keři v mrkvičkově. Samozřejmě, vše ve zrychlené proceduře 
a pod enormním tlakem jediného zastupitele (viz zápis z 5. zasedání 
Zmč, s. 4): na webu Prahy 17 veřejnou zakázku nenajdete, nezbývá než 
si požádat o informace na úřadě, což trvá tři týdny, ale mezitím už se 
bagruje. Bez vědomí kŽP, která neměla ponětí ani o „Laudovce“, a na-
vzdory zdravému rozumu, který velí utéct ve čtyřicítkách pod strom, 
na trávu… někam do stínu. místo něj teď bude v mrkvičkově „štěrko-
vý terén“ (pozor, neplést si s parkovištěm!), na kterém bude parkovat 
80 aut. řepských? Těžko, nejspíš hodně těch, kteří u nás auto parkují 
a jezdí do centra mhD.

Lukáš Pokorný, iniciativa Řepy občanské

A	jak	to	vidí	obyvatel	z	Mrkvičkovy	ulice?
Z podpisu pana Pokorného není zřejmé, jestli bydlí v mrkvičkově 
ulici a tudíž se ho parkování v této lokalitě může dotýkat, anebo 
jestli se snaží získat z nějakého důvodu „politické body“ u občanů, 
kteří neznají stav věci. Já bydlím v mrkvičkové ulici 24 roků a poze-
mek, o kterém je v článku řeč, patřil po celou dobu pravděpodob-
ně Armá dě české republiky. Ta se o tento pozemek nikdy nestarala, 
a tak se z něho stala neprostupná zarostlá plocha, kde nacházeli 
útočiště exhi bi cionis ti, zakladatelé černých skládek nebo uživatelé 
návykových látek. moje manželka i dcera mají několikerou zkušenost 
s úchylem, který se při jejich ranní cestě na mhD  obnažoval, využí-
vajíc jako úkryt již zmíněný zarostlý prostor. Z tohoto pohledu jsem 
vděčný mč za to, že tento pozemek vyčistila a tím zamezila všem již 
zmíněným nešvarům.
Další rovinou je použití plochy k parkování osobních vozidel. mrkvičko-
va ulice je dlouhodobě z pohledu počtu parkovacích míst asi nejhorším 
místem v celých řepích. Vytvoření nových parkovacích míst v této lo-
kalitě je nutností a tento pozemek se k tomuto účelu nabízí. Souhlasím 
s pisatelem, že nájezd na vytvořenou plochu není ideální, navíc místo 
vjezdu není ošetřeno dopravním značením a za největší slabinu pova-
žuji fakt, že tato plocha není osvětlena a ještě lepší by bylo i monito-
rována. Věřím, že kdyby se podařilo tyto nedostatky odstranit, bude 
plocha k parkování využívána a tento stav by znamenal konec parková-
ní vozidel na chodnících. na rozdíl od pisatele nepovažuji tudíž tento 
projekt za nesmyslný, ale za nedokončený.

Petr Stloukal,
Mrkvičkova ulice

Foto: Martin Marek
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Máte	několik	titulů	
z	mistrovství	světa,	jste	jistě	
uznávanou	mezinárodní	
kapacitou	v	oboru.	Jak	jste	se	
ale	k	modelářství	dostal?
k modelářství mě přivedl můj 
táta, který byl plachtař. Začínal 
jsem modelařit tedy jako malý 
kluk, tenkrát jsme žili na venko-
vě. Tam jsem uskutečňoval své 
první pokusy, táta se mně snažil 
vysvětlit, že ocas u letadla roz-
hodně není zbytečný a že bez to-
ho mi to létat nebude. Postupně 
jsem se to tedy naučil. Tenkrát 
nebyly materiály, lepidla, nic… 
Štípal jsem třísky, abych měl z če-
ho vyrábět. Dnes už to je všechno 
mnohem jednodušší – vezmete si 
návod, dojdete do modelářských 
potřeb a můžete začít.

Vaše	profesní	kariéra	tedy	byla	jasná	od	dětství?
Léta jsem hrál na housle, takže si táta dlouho myslel, že ze mě bude hous-
lista. To se nestalo. Šel jsem na průmyslovku a od té doby se věnoval le-
tectví. I na vojně jsem byl u mIGU 15, takže mě letadla provází celý život. 
S letadly jsem se pak dostal do celého světa. Dokonce jsem měl i nabídku 
pracovat v Anglii. Jenže v té době jsem měl dvě malé děti, které jsem ne-
mohl opustit. Přesto jsem do Anglie často jezdil a dlouho s Angličany spo-
lupracoval. moje dcera pak několik let pracovala v Londýně.

Co	by	měl	splňovat	zájemce	o	modelářství?
modelářství má dobré krédo – můžete se mu věnovat v jakémkoliv věku, 
stačí mít dobré oči a nesmí se vám třást ruka. Líbí se mi na tom hlavně to, 
že to letadlo nebo draka zkrátka musíte dotáhnout do konce, aby to bylo 
kompletní, aby to létalo. často se totiž v dnešní době stává, že mnoho 
lidí má spoustu nápadů, ale také u nápadů to končí, nikdo nic nedotáh-
ne do konce. Tohle když nedoděláte a neuděláte to pořádně, tak vám to 
nepoletí. Vždy tvrdím, že je to dobrý test pro každého, aby se naučil věci 
dotahovat do konce. 
Z legrace říkám, že krásným příkladem dotahování věcí do konce je dnešní 
řepský zastupitel Ing. Franěk. Pamatuji si ho totiž jako třináctiletého klu-
ka u mě v kroužku, tenkrát mi bylo osmnáct. A vidíte – dotáhl to na zastu-
pitele a na ustavujícím zastupitelstvu uváděl starostku do funkce.  

Vy	tvoříte	i	velmi	lehké	modely…
Létám i s modely které váží půl gramu. Dělám zejména malé modely, kte-
ré létají v uzavřených prostorách. moje žena se mnou musela mít občas 
velkou trpělivost. Je však skvělé, když pak máte model ve velikosti 60 cm 
a váží jen jeden gram.

Kdy	a	kde	jste	získal	své	mistrovské	tituly?
mé nejslavnější vítězství bylo v roce 1970 v solných dolech v Rumunsku, 
kde jsem vyhrál právě se super lehkými pokojovými modely. Bylo to již mé 

třetí mistrovství světa, kterého 
jsem se účastnil. 
mým vzorem byl vždy Joe Bilgri. 
Ten po mistrovství světa v Ru-
munsku, když se vrátil domů, tak 
řekl, že musí říct jen dvě slova: 
„Jiří kalina“. Je pravda, že mě 
porazil dva roky před tím v římě, 
ale tady v Rumunsku jsem mu to 
všechno vrátil i s úroky.

Máte	dvě	děti.	Vaše	děti	se	
modelářství	také	věnovaly?
kdepak! Já jsem pro ně byl tak 
odstrašující příklad, že ani jeden 
se modelářství nikdy věnovat 
nechtěl. Dcera je matematik, 
daňový poradce a syn je kapelní-
kem skupiny „Sto zvířat“. Zdědil 
tedy po mně mé muzikantské 
sklony.

Nebylo	vám	to	líto?
Ale ne. Rodiče často mívají tyhle tlaky – pokud hraje rodič tenis, tak od 
malička honí děti po kurtu, ale já myslím, že když vidíte, že to dítě nebaví, 
tak to prostě nemá cenu. 
Syn to jako malý trochu zkoušel, ale pak toho nechal, protože ho to ne-
bavilo.

Kromě	letadel	jste	se	věnoval	i	modelům	závodních	aut…
To ano. Sbírám modelářské motory z celého světa, mám i přes padesát 
modelů parních strojů. napsal jsem také dvě knihy „modelářské motory“, 
které jsou zcela rozebrány. Bylo by krásné, kdyby se povedlo uskutečnit 
výstavu těchto motorů v kC Průhon. Jednou za rok to už několik let dělám 
v Šalandě, ale tady by to bylo lepší.

Musím	zmínit	ještě	jeden	váš	velký	počin	–	jste	autorem	
populárního	Igráčka!	Jak	tenhle	skvělý	panáček	vznikal?
To jsem dělal společně s paní krejchovou. Igráček však původně vznikl ve 
spolupráci s hansem Beckem, který dělal také modely jako já. Původně 
byl z nDR, později utekl do mnichova. Ten mně ukázal malého panáčka, 
kterého se mu v té době nedařilo prosadit. Byla tam řada problémů tech-
nických, které bylo třeba řešit – figurka nechtěla stát apod. Já jsem ně-
co pomohl doladit a dohodli jsme se, že když figurku trochu upravíme, 
můžeme ji zrealizovat u nás v československu. Ta německá figurka se pak 
stala základem pro populární Playmobil. První dohady o Igráčkovi padly 
v roce 1966 a v roce 1973 jsme v tehdejším závodě Igra vyrobili první Igráč-
ky – tenkrát to byl zedník. 
V té době všechny hračky musely projít schválením – chodilo se do mánesa 
pro kulaté razítko. Dole pak byla plná vinárna, ti kteří razítko dostali, pili 
na radost, ti kteří nedostali, pili na žal. I já jsem tedy se svou malou figur-
kou musel tento proces absolvovat. když to bylo schváleno tady, schválilo 
se to nakonec i v německu. Tady se pak rychle vyrobily i „holky“ – tedy 
figurka ošetřovatelka.

Draci jsou pro mě podzimní rozptýlení
Dnešní rozhovor je čistě v podzimním duchu. Představíme vám několikanásobného mistra světa v leteckém modelářství Jiřího 
Kalinu, který se kromě letadel věnuje i pořádání drakiád. Na tu řepskou vás tedy srdečně zveme 24. října a věříme, že povídání 
o modelářství, stavění draků i populárním Igráčkovi, jehož je Jiří Kalina autorem, vás příjemně podzimně naladí.

Jiří Kalina (vpravo) se spolupořadatelem drakiád Václavem Malovickým.

Foto: -ras-



Postupně se výroba Igráčka rozjížděla a panáček získával na popularitě. 
čas Igráčka skončil až v roce 1990 se zánikem podniku Igra. Ten pozdě-
ji odkoupila společnost eFkO, která výrobu znovu rozjela a Igráčka zase 
o trochu vylepšila. Dneska má panáček otáčecí ručičky i nožičky, vyrábí se 
celé sety. Jsou to komplety podobné, jako vyrábí Playmobil. To my tenkrát 
jsme dělali jen malé panáčky do krabičky.
Občas jezdím ještě dnes do německa na nějaké kongresy a tam mě rádi 
ukazují jako „tatínka Igráčka“. 

Kromě	vašich	modelářských	aktivit	jste	dlouholetým	pořadatelem	
drakiád	v	Praze.	Vzpomenete	si	na	svou	první	drakiádu?
Já jsem poprvé dělal drakiádu v roce 1990 na Letné s Přemkem Podlahou. 
následně jsme v tom pokračovali ještě tři roky. To byly ohromné akce, bylo 
tam asi deset tisíc lidí. Tenkrát jsem u té příležitosti vydal i sešit s návodem 
na výrobu draků.

Jaká	je	obecně	organizace	drakiád?
Děti vyplní přihlášku, dostanou číslo a následně jsou vyvolávány. Pak se 
před námi předvedou a my to obodujeme. V zásadě se dá říct, že 99 % dra-
ků je hotových, koupených. 
Ty, které jsou sestaveny doma, hodnotíme zvlášť v samostatné kategorii. 
V zásadě jde zejména o to, zda se to dítě umí s drakem nějak pohybovat, 
ovládat ho, nebo zda mu to rodiče vrazili do rukou pět minut před soutěží. 
Já osobně nejvíce cením tu spolupráci rodičů s dítětem. někdy je vidět jen 
jak rodiče křičí, že má dítě drahého draka a neumí s tím.

Je	tedy	třeba	pečlivě	trénovat?!
hodinu před samotným začátkem je prezence a tato hodina by měla sloužit 
všem účastníkům, aby se rozlítali, vyzkoušeli, natrénovali… Je pravda, že 
některé rodiny se stihnou za tu dobu i pohádat (smích). To je okamžik, 
který nás jako pořadatele moc baví. Skvělé jsou malé slečny, které běhají 
s ohromným nadšením, i když se drak dávno utrhl, ale holčička stále běží.

Děti	na	drakiádě	máte	rozděleny	do	několika	kategorií?
Samozřejmě – máme kategorie do tří let, do šesti let, do devíti a pak je 
kategorie 9 až do 99 let.

Je	těžké	to	pak	vyhodnotit?
Já za ty roky už mám praxi, mám systém barevných tužek, kterými si dělám 
poznámky, abych pak vše vyhodnotil rychle a zbytečně nezdržoval natěše-
né soutěžící. hodnotím zejména tu spolupráci rodiny. Vidím, zda dítě létá 
poprvé nebo je samostatné a má pečlivě nacvičeno. 
První tři místa bývají většinou jasně viditelná hned.

Je	možné	vaše	draky	někde	koupit?
Já je vlastně prodávám jen přes ústní podání, přes doporučení. Rozhodně 
se mi nevyplatí prodávat draka do krámu, kde by byl v prodeji za 60 kč a já 
bych z toho měl dvacet. Vždyť dvacet korun stojí jen ten silon. Tady mi 
konkurují čínští draci, které koupíte za 30 až 50 korun. Sice moc nelítají, já 
je mám o něco dražší, ale za to létají. Proto si dnes už vlastně hraju, stavím 
draky pro známé a na ústní dohodu.  Jinak draky vyrábím na export – pro-
tože pak draky prodám v ceně maloobchodní. 
Draci to jsou pro mě takové podzimní rozptýlení. Udělám jich několik sto-
vek kusů. Jednou jsem měl velkou zakázku na export do německa na vele-
trh do hannoveru a měl jsem jich udělat asi tisíc. To bylo šílené! Pracoval 
jsem asi dvacet hodin denně a pořád jen dělal draky.
Občas mám radost, když dostanu nějakou fotku, jak moji draci lítají ve svě-
tě. Třeba jsem dostal fotku z Central parku, jak tam létá můj drak a to bylo 
lepší než peníze.

Vlastním dětem jsem se vlastně nikdy pořádně nevěnoval, protože jsem 
na to neměl čas. Draky jsem začal stavět až vnoučatům, ale ta mi už také 
vyrostla, nejmladší je dvacet šest let, takže už vlastně nemám komu. Je 
také pravda, že dnešní děti draci zajímají tak do deseti let. Pak už je zají-
mají mobily. Dřív létali s draky i patnáctiletí, ale to se dnes už moc neděje. 
To je spíš výjimečné, že si pak sami postaví draka. A to je takový můj stesk.

Děkuji za rozhovor.
Radka Sálusová
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Jiří Kalina (75 let)
•  Ženatý, dvě děti, pět vnoučat
•  největší úspěchy: pětkrát mistr světa v leteckém modelářství 

(1968 – 2005), autor populárního Igráčka.
•  Záliby: tradiční jazz, jízda na kole.

Foto:-ras-

Jiří Kalina s jedním ze svých draků.

Foto:-ras-
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Programy pro řepské seniory
Klub	seniorů	Průhon
každé úterý od 9 do 11 hodin v klubu 17,  
Socháňova 1221, Praha 17.
klub vede Jana Tvrdková.
Program	 v	 říjnu:	 6.	 10. Oslava Dne seniorů, 
k poslechu a tanci hraje „Duo Sparťanka“, 
13.	 10.	 Volný program, 20.	 10.  Beseda se 
zástupcem starostky J. hájkem, 27.	10. Volný 
program.

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

din. klub 17, Socháňova 1221, Praha 17. klub 
vede Petra Szarová.
Program	 v	 říjnu:	 5.	 10. háčkujeme pytlíčky 
na mýdlo, 12.	10. Origami – složte si květinu, 
19.	10. Základy korálkování, 26.	10. Podzimní 
dekorace.

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: 5.	 10. Volný program, 
12.	 10.	 Oslava  jubilantů, k poslechu hraje 

„Duo Spaťanka“, 19.	 10. Beseda s pí Pačeso-
vou – „Inkontinence“, 26.	10. Cvičení v klubu 
– pí maxinová.

Klub	seniorů	Řepy	(KSŘ)
každou středu, od 9 do 11 hodin v kC Průhon, 
Socháňova 1220/27, Praha 17.
klub vede Josef Procházka.
Program	v	říjnu: 7.	10.	Beseda s pí Pačesovou 
– „ Inkontinence“, 14.	 10.	 Vlastní program,	
21.	10.	Vlastní program,	28.	10.	Státní svátek  
– zavřeno,	29.	10.	Vlastní 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

Plán Klubu 17 
– říjen 2015

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

Keramická	sobota	– 3. 10. od 10 do 12 hod. a od 12 do 14 hod.

Scrapbooking	–	závěsné	leporelo – sobota 3. 10. od 14 do 16.30 hod., atelier. 

FIMO	dílna	–sobota	17.	10.	od	14	do	17	hod.,	atelier	– vlastnoručně si vyrobte krásné šperky.

Výlet	na	43.	mezinárodní	výtvarnou	výstavu	LIDICE	2015 – sobota 17. 10.

TAKOVÝ	JE	JEN	JEDEN aneb namaluj si svůj hrnek. 
čtvrtek 29. 10., podzimní prázdniny, od 10 do 12 hod. a od 12 do 14 hod., keramická dílna 

Prázdniny	s	animací	– navrhni, namaluj a natoč krátký film během prázdninového dne. 
čtvrtek 29. 10., podzimní prázdniny, od 9 do 13.30 hod., učebna 2. patro

Prázdninová	pohodička	v	klubu	– šipky, XBOX, Wii, kulečník, stolní hry… Zdarma.  
čtvrtek 29. 10., podzimní prázdniny, od 9 do 15 hod., klub Šestka.

Zookoutek – pátek 30. 10., podzimní prázdniny, od 10 do 12 hod. 

Podrobné	informace	o	všech	programech	najdete	na		www.ddmp6.cz

Říjen v DDM na Bílé Hoře

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

Dne 17. září letošního roku oslavili 
krásné 55. výročí svatby

Božena a Josef Musilovi
Vše nejlepší a do dalších let hodně štěstí, 

lásky a porozumění přeje  
rodina Mašitova a Musilova,

vnučky Zuzana, Hana a Petra a pravnoučata 
Sárinka, Míša a Davídek.

	 2.	10.	malujeme trička
	 6.	10. Zkoušíme vyšívat
	 7.	10. Postavy z kaštanů
	 9.	10. korálkování
13.	10.	Tvoříme z Fimo modelíny
14.	10. Chodíme po Slack lineu
16.	10. Tvoříme masky na karneval
20.	10.  Příprava halloween párty – 

Strašidýlka ze šišek a listů
21.	10. keramické odpoledne – koláž z listů
23.	10.  halloween párty – „Den otevřených 

dveří“ 
27.	10. malování na sklo
28.	10.	Státní svátek – zavřeno
30.	10. Soutěžní odpoledne

Zajímá vás aktuální dění v naší městské části?
Sledujte reportáže Praha TV na našich webových stránkách,  
kde každý měsíc naleznete pozvánky na nejzajímavější akce 
a následně z nich i jednotlivé reportáže.

www.repy.cz/kultura/reportaze-praha-tv



Takové a podobné otázky stále slyšíme, i přesto, že služby poskytujeme 
v Praze 17 téměř dvacet let. Uvítali jsme tedy možnost pravidelně před-
stavovat jednotlivé služby s praktickými návody, jak služby sjednat, pro 
koho a za jakých podmínek jsou určeny, a všechny informace, kde se 
zájemce dozví, jak se stát naším klientem – uživatelem služby. Dneš-
ní článek otevírá přibližně roční seriál, ve kterém byste měli postupně 
všechny informace nalézt.
Přáli bychom si, aby se informace o našem Centru sociálně zdravotních 
služeb rozšířila do všech řepských domácností. 
Poskytujeme služby pro děti předškolního věku např. formou logope-
die nebo psychologického poradenství, ale i pro starší děti a mládež 
(ti navštěvují nízkoprahový klub 17). nezapomínáme samozřejmě ani 
na naše nejstarší sousedy, tedy seniory. Pro ty nabízíme terénní pečova-
telskou službu s celým širokým spektrem (přečtete si v příštím čísle), ale 
i bohatou zájmovou činnost a to zcela zdarma (plavání, výuka jazyků, 
knihovna, kurzy práce na počítači, kluby seniorů, cvičení apod.). Do na-
ší nabídky patří také odborné sociální poradenství, poradna pro osoby 
se závislostí (AT poradna s AT linkou), ale i fyzioterapie nebo domácí 
zdravotní péče (nebo-li zdravotní sestřičky v terénu).
Jsme velmi rádi, že vedení naší městské části dlouhodobě a podstatnou 
měrou finančně podporuje naši činnost. řadu let se nám daří nezdražo-
vat ceny v pečovatelské službě a naopak rozšiřovat nabídku poskytova-
ných služeb pro naše klienty zdarma. 

Vážení čtenáři, 
budeme velmi rádi, když se na nás obrátíte. Veškeré informace získáte 
u našich kolegů v recepci v Bendově ulici 1121, Praha 6, v pracovní době 
pondělí – pátek od 7 do 15,30 hod. (pondělí a středa do 17,30 hod.) nebo 
telefonicky na číslech 235 314 141 nebo mobil 777 575 117, případně 
e-mailem na cszs@iol.cz.

PhDr. Jindřich Kadlec, ředitel CSZS

INFORMUJEME
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Centrum sociálně zdravotních služeb se představuje
Centrum	sociálně	zdravotních	služeb?	CSZS?	A	tady	u	nás	v	Řepích?	

Foto: -ras-

Naše městská část získala 
další dotaci
V rámci 13. výzvy OPPk naše městská část Praha 17 – řepy, získala dotace 
z evropských fondů ve výši 6.752.434,86 kč na projekt „Nové služby e-Go-
vermentu v Praze 17“. 
Cílem projektu je zvýšení kvality a rozsahu poskytovaných slu-
žeb veřejné správy občanům pomocí využití nových ICT technologií. 
Obsahem je pořízení nových technologických zařízení i programových 
komponentů. Zároveň digitalizace archivu mč Praha 17. Zvýšíme tak 
efektivitu poskytovaných služeb veřejné správy, která se dotýká všech 
zúčastněných skupin uživatelů, kterými jsou pracovníci úřadu, volení za-
stupitelé, občané, návštěvníci a ostatní ekonomické subjekty Prahy 17 
i spolupracující organizace.
městská část Praha 17 se tak v kontextu „Celoměstské koncepce infor-
mačních systémů pro potřeby hl. m. Prahy a městských částí“ připojuje 
k zavádění standardizovaných systémů pro správu elektronických 
dokumentů, které budou napojeny na systémy spisových služeb, na 
systémy pro elektronická podání, na agendové IS, zpracování dokumentů 
v digitální podobě apod.
Předpokládané datum zpřístupnění: říjen 2015

Bc. Petr Loučka,
Radim Drmola

Když „šmejdi“ útočí
Dnes jsem byl na přání mého souseda přítomen opět nájezdu „šmej-
dů“, kteří nabízeli jakési pofiderní měření průtoku vody a následnou 
„úsporu“ prodejem předraženého perlátoru. Soused se původně do-
mníval, že se jedná o akci zařizovanou naším výborem SVJ. naštěstí 
se vše v dobré obrátilo a „šmejda“ jsem velice rychle vyprovodil z na-
šeho domu pryč. 
k mému údivu ovšem „šmejdi“ nadále kontrolovali zvonky a volali 
lidem na pevnou linku (jak jsem později zjistil). kupodivu se vždy 
jednalo o lidi věku 60+.
následně jsem je opět od našeho domu vykázal s tím, že podomní 
prodej je v Praze zakázán, čemuž se jen vysmáli, že oni nechodí „byt 
od bytu“ (ačkoliv jejich konání má jinak znaky podomního prodeje), 
neboť lidem předem telefonují.
naštěstí mi následně pomohla přivolaná hlídka Policie české repub-
liky. Jak jsem z rozhovoru mezi policisty pochopil, dnes kontrolovali 
podomní prodejce, pardon, „podomní telefonovače“ daného pro-
duktu, již potřetí.
Poté, co „šmejdy“ policisté zkontrolovali a vykázali, jali se konat 
stejnou činnost i u vedlejšího bytového domu Jiránkova 1137. Po 
konzultaci s předsedkyní daného SVJ jsem se dozvěděl, že také ona 
je nechala vykázat Policií čR.
Nezbývá	tedy	než	varovat	všechny	slušné	obyvatele	bytových	do-
mů	–	buďte	ostražití	a	na	žádné	podobné	nabídky	nereagujte!

František Bílý, 
SVJ Jiránkova 1138 OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

KONKURENCESCHOPNOSTK
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Pátky:	2.	10.,	9.	10.,	16.	10.,	23.	10.	a	30.	10.	2015	od	19.30	hod.	
	–	VEČERY	S	ŽIVOU	HUDBOU	V	HOSPŮDCE	KULTURÁČKU
každý pátek jsou připraveny další oblíbené večery s živou hudební pro-
dukcí ke zpěvu či poslechu. Aktuální přehled, kdo který termín pro vás 
hraje, najdete na www.kulturacek.cz 
Vstupné dobrovolné, do klobouku.

Sobota	3.	10.	2015	od	20	hod.	–	podzimní	bál	s	živou	KAPELOU		
„ŽIVÁ	HUBA“	Folk, pop, rock a rock’n’roll
Taneční večer pro všechny generace plný českých písní známých inter-
pretů, které zná snad úplně každý a zvednou vás ze židlí (čechomor, 
W. matuška, bratři nedvědi, katapult, Ivan hlas, Žlutý pes, Olympic 
a mnoho dalších). www.zivahuba.cz
Vstupné dobrovolné! (doporučené: 60 kč)

Neděle	11.	10.	2015	od	15	hod.	–	ZBRUSU	NOVÉ	NASTUDOVÁNÍ	
rodinné	POHÁDKY	KRYSÁCI	
Veselé	divadelní	představení,	které	vznikalo	přímo	u	nás	v	Kulturáčku
Vtipné zpracování pohádky ze života těchto v lidském životě nevítaných 
hlodavců, a o tom, jak nelehký je krysí život na smetišti i mimo něj. 
Vstupné dobrovolné (doporučené: 50 kč)

Sobota	24.	10.	od	18.30	hod.	–	SLAVNOSTI	SNĚŽENEK!
Další z řady tematických degustačních večerů v kulturáčku, tentokrát 
inspirovaný známým filmem Slavnosti sněženek. Těšit se můžete na ku-
linářské dobroty jako z českého filmu od našeho pana šéfkuchaře Standy 
za doprovodu stylové živé hudby opět jako ze starého českého filmu. 
Vstupné dobrovolné. Doporučené: 60 kč. 
Rezervace míst: stanislavmacek1@gmail.com

Neděle	25.	10.	od	15	hod.	–	podzimně	laděná	pohádka	
KRÁLOVNA	BAREV
hraje DIVADÝLkO Z PyTLíčkU
Výrazné loutky, fantazie a svérázný humor, to jsou charakteristické zna-
ky této pohádkové komedie. 
Vstupné dobrovolné (doporučené: 50 kč)

hned začátkem listopadu se můžete těšit na:

Neděle	1.	11.	od	15	hod.	–	STRAŠIDELNÉ	STRAŠENÍ	s	dětmi		
a	pro	děti	v	Kulturáčku
Dušičková, nebo chcete-li halloweenská strašidýlková zábava pro dě-
ti, pro které je nejprve nachystána loutková pohádka O BUBÁCíCh 
A hASTRmA neCh na motivy Josefa Lady, po které si děti v dílničce mohou 
vyrábět vlastní strašidýlka, bubáky, strašidelné masky a zadovádět si na 
závěrečné strašidelné diskotéce. Děti ve strašidelných maskách čeká ma-
lá strašidelná odměna. 
Vstupné dobrovolné (doporučené: 60 kč)

Stále	se	ještě	můžete	hlásit	na	naše ZÁJMOVÉ	AKTIVITY	
V	KULTURÁČKU	
Od září opět nabízíme především umělecky zaměřené kurzy (nejen) pro 
děti, jako např. muzikálový kurz (tanec, zpěv, herectví), předškolní hu-
debně-pohybový kroužek myš a maš, orientální tance (pro děti i dospě-
lé), angličtinu…

Více	o	našich	zájmových	aktivitách	na:	www.kulturacek.cz		
nebo:	info@kulturacek.cz,	případně	777	320	390

na Bílé Hoře
program říjen 2015

1.	10.	Barokní	sonáty	(miloš havlík a Vladimír kučera ze Symfonického 
orchestru hl. m. Prahy FOk – housle, Radek Širc – violoncello, Jan kalfus 
– varhany). kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné, od 18 hod.

4.	10.	Viktoria	Swing	Band	Praha	pod vedením Viktora nováka – kon-
cert k mezinárodnímu dni seniorů (na programu swingová a taneční hud-
ba, filmové melodie). Refektář, vstupné dobrovolné, od 15.30 hod.

5.	–	31.	10.	 Působení	boromejek	u	odsouzených	žen	v	Řepích	od	roku	
1865	 po	 současnost	 – výstava k 150. výročí založení ženské trestnice 
v řepích. Refektář, vstup volný.

17.	10.	Tomášské	dechové	kvinteto	a	povídání	o	restaurování	s	akade-
mickým	malířem	Petrem	Barešem (na programu Joseph haydn, Václav 
Trojan, Jacques Ibert). Refektář, vstupné dobrovolné, od 15.30 hod.

18.	10.	Orchestrální	řada	Archioni	Plus	pod	vedením	Michala	Macour-
ka (na programu marek kopelent, harry macourek, milan Jíra, Jiří Smut-
ný), sólisté klára Pudláková – violoncello, kateřina macourková hlavá-
čová – flétna, Jáchym Štětka – kytara, michal macourek – klavír. kostel 
sv. Rodiny, vstupné dobrovolné, od 17 hod.

22.	 10.	 Taneční	 skupina	 Primavera	 pod	 vedením	 Hanky	 Čermákové.	
Denní stacionář, vstupné dobrovolné, od 15 hod.

25.	 10.	 Viento	 Marero	 Duo - michaela kuřavová – flétna, Jiří meca – 
kytara (na programu maurice Ravel, Pierre Octave Ferroud, J. S. Bach, 
Franz Doppler, Joaquin Rodrigo a další). kostel sv. Rodiny, vstupné dob-
rovolné, od 17 hod.

1.	11.	Dušičkový	koncert	smíšeného	sboru	sv.	Jiří	z	Vraného	nad	Vlta-
vou	pod	vedením	Alfonse	Limpoucha.	kostel sv. Rodiny, vstupné dob-
rovolné, od 17 hod.

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

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

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

Domov	sv.	Karla	Boromejského																																	program na říjen 2015
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Rezervace a prodej vstupenek na recepci infocentra v KC Průhon, telefon: 601 324 852, e-mail: vstupenky@pruhon.cz
Kulturní centrum Průhon, Socháňova 1220/27, 163 00   Praha - Řepy, tel. produkce: 601 324 849, e-mail: info@pruhon.cz

Divadlo pro děti: Skřítek 
Třešnička a červené jablíčko

Halloweenská party  
v Sokolovně Řepy

Divadlo pro děti: Princez-
na se zlatou hvězdou

Pro děti: Halloweenská 
piškotéka

Divadlo:  
Turecká kavárna

Taneční pro dospělé - 
začátečníci

Taneční pro dospělé - 
pokročilí

Muzikál: Modrá krev  
Sokolovna Řepy

Travelshow: Austrálie - 
Velký bariérový útes 

Výstava: Radek Andrle 
Feminino

Děj pohádkového představení se odehrává na zahrádce, kde vládne po-
hoda, slunce svítí a kytky kvetou. Ježek Bodlinka se netrpělivě těší, až do-
zraje jeho jablíčko. Liduščino divadlo. (vstupné 40 Kč)

Oslavte s námi strašidelný Halloween, svátek, který vybízí k nošení 
těch nejděsivějších kostýmů, o kterých se vám nezdálo ani v nočních 
můrách. Přijďte se pobavit, postrašit ostatní a protančit celou noc na vlně  
80. a 90. let. (vstupné 50 Kč/masky vstup zdarma)

Loutkové představení s princeznou Ladou, Králem, Kuchtíkem a Prin-
cem, které zapojuje do děje malé diváky. Dětské publikum si kromě spo-
luvytváření pohádkového příběhu zazpívá spolu s účinkujícími několik 
písniček. Vhodné pro děti od 3 do 10 let. Divadlo Evy Hruškové a Jana 
Přeučila. (vstupné 40 Kč)

Nejstrašidelnější den v roce vyzývá všechny malé čarodějky, upíry, duchy  
a jiná strašidla, aby se dostavili na pravý halloweenský rej. Čeká vás spous-
ta zábavy a veselých písniček. Diskotéka pro děti v halloweenských kostý-
mech. Společenský sál KC Průhon. (vstupné zdarma)

Tři zdánlivě všední příběhy ze zdánlivě všedního dne se promění v neče-
kané situace s překvapivými konci. Postupně uvidíte příběhy s názvy Zlatý 
pan ministr, Ustrašený svědek a Pes a kočka. Na scéně vystoupí postavy 
plné humoru, ať už patří zrovna na stranu dobra nebo zla. Hrají: Václav Vy-
dra, Naďa Konvalinková, Jana Boušková, Matěj Hádek/Martin Davídek/
Martin Kubačák. Délka 120 min. (vstupné 200 Kč /170 Kč senioři a studenti)

Výuka tance se základními figurami z repertoáru společenských tanců. 
Kurz vede Martin Dvořák a Zuzana Šilhánová, kteří se řadí mezi světovou 
špičku. Kurz je vhodný pro úplné začátečníky a pro zájemce, kteří si jen 
rádi zopakují základní taneční kroky. Sokolovna Řepy. Více informací  
o kurzech na tel.: 603 483 002 nebo na mailu: dance@dvorak-silhanova.cz

Pravidelné taneční kurzy pod vedením mistrů ČR - Martina Dvořáka a Zuzany 
Šilhánové. Kurz je vhodný pro absolventy základních kurzů a pro zkušeněj-
ší tanečníky, kteří znají pokročilejší figury. Sokolovna Řepy. Více informací  
o kurzech na tel.: 603 483 002 nebo na mailu: dance@dvorak-silhanova.cz

Romantický muzikálový příběh s hudbou Miroslava Maxanta. Ferdinand 
II. Tyrolský, budoucí následník trůnu, se rozhodne vzít si za ženu Filipínu 
Welsserovou, která ovšem pochází z měšťanské rodiny. Aby nedošlo k ro-
zepřím, rozhodnou se svou lásku na veřejnosti tajit, a tak se Filipína ukrývá 
na hradě Křivoklát. Hudební divadlo La Scuola. (vstupné 150 Kč)

Třetí díl ze série zajímavých přednášek o cestování po Austrálii. tentokrát  
z oblasti Velkého bariérového útesu a divoké přírody v Brisbane. Přednáš-
ka bude provázena promítáním fotografií. Uvádí: Filip Šír. Společenský sál  
KC Průhon. (vstupné dobrovolné)

Výstava originální tvorby z dílny Radka Andrleho, pražského umělce, který 
řadu let spolupracoval s významným sochařem současnosti – Olbramem 
Zoubkem. Během výstavy budou k vidění kromě soch inspirovaných pře-
devším ženskými figurami také nejrůznější plastiky a grafické práce. Výsta-
va potrvá do konce října. Galerie KC Průhon. (vstup zdarma)
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Aktivní lesopArk v Řepích
byl slavnostně otevřen

Zbrusu nové sportovně-relaxační centrum najdete od září v lesoparku na Fialce. 16. září zde 
byl oficiálně otevřen Aktivní lesopark, který nabízí skvělé vyžití pro všechny věkové kategorie. 
Slavnostní otevření proběhlo za účasti vedení radnice – tedy starostky Jitky Synkové, mís-
tostarostů martina marka a Jaroslava hájka. nechyběli ani architekti ze zhotovitelské firmy, 
kteří příchozím nabídli komentovanou prohlídku jednotlivých prvků.
Jedná se opravdu o unikátní projekt, který se podařilo v řepích zrealizovat. Areál byl spolufi-
nancován z Operačního programu Praha-konkurenceschopnost a nabídne vyžití všem věkovým 
kategoriím. 
Pro radost i poznání jsou připraveny opravdu zajímavé prvky. netradiční pohled na městskou 
část Praha 17 nabídne 9 metrů vysoká rozhledna, děti jistě zaujmou kličkovací kůly pro hru 
na honěnou, lanová dráha s hrazdami či svahová skluzavka kopírující terén v délce 6 metrů 
a mnoho dalšího. Lesopark nabízí také hudební prvky jako např. velký xylofon nebo zajímavé 
„pouliční muzikanty“. Pokud zde budete chtít jen odpočívat, určitě oceníte altán či místo na 
opékání buřtů.

-ras-

Aktivní lesopark Na Fialce je další příjemné místo 
v Řepích, kde mohou naši občané trávit volný čas. 
Věřím, že bude přinášet radost dětem i dospělým.

Jaroslav Hájek, zástupce starostky

Líbí se mi napojení na fitness sportoviště, které 
zde bylo již dříve vybudováno. V této lokalitě 
najdou skvělé vyžití děti, sportovci i senioři.

Mgr. Jitka Synková, starostka

Aktivní lesopark je projekt, který tu chyběl. Vyžití si zde najdou snad 
všechny věkové generace. Jsem moc rád, že Řepy mají takové místo.

Martin Marek, zástupce starostky
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Projekt velmi vhodně vymezil plochy klidové (horní část 
lesoparku je vhodnější pro regeneraci a odpočinek) a sportovně 
herní (ve spodní části areálu, blíže ulici Plzeňská).

RNDr. Milan Svítek,  
vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy

Všem dětem i pedagogům, kteří lesopark navštívili, se zde velice líbilo. Naučnou 
stezku využili v hodinách prvouky, přírodovědy i přírodopisu a v rámci tělesné 
výchovy další prvky ke zlepšení obratnosti, rovnováhy a celkové fyzické zdatnosti.
Jsem velice ráda, že v naší městské části vznikl takovýto areál, který mohou využívat 
jak školy, školky, ale i celé rodiny. Nezapomnělo se i na seniory.  Děkujeme!  

Mgr. Jarmila Pavlišová, ředitelka ZŠ genpor. Fr. Peřiny
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kompletně zrekonstruované prostory odloučeného pracoviště kC Průhon 
v Jiránkově ulici slavnostně otevřely své brány odpoledne 3. září, kdy se tu 
konal Den otevřených dveří.
Zájemci měli možnost si přijít prohlédnout nové učebny, kde budou 
probíhat některé z kroužků pro děti, které pořádá právě kulturní centrum. 
konkrétně zde naleznou útočiště děti, které budou navštěvovat klub 
„Brouček“. Tedy jakousi přípravku pro děti kolem dvou let, které si zde bu-
dou moci natrénovat první „samostatné krůčky“ bez rodičů. naopak krou-
žek s názvem „Šikulky” je určen šikovným a tvořivým rukám rodičů s dětmi 
ve stáří přibližně dvou let, kteří budou mít možnost zde pod vedením zku-

šeného lektora něco společně vytvořit. Pro děti od pěti do deseti let zde 
bude působit turistický oddíl „Ťapka“.
Samotný den otevřených dveří provázela ještě velmi zajímavá akce před 
budovou. Zde měli příchozí možnost sledovat, jak na šedé zdi u nedaleké-
ho hřiště vzniká opravdu umělecké graffiti pomocí šablon. novou podobu 
zdi má na svědomí umělecký kolektiv „Leviathan“, který má na svém kontě 
celou řadu úspěšných projektů. Práci s šablonami si pak mohli vlastnoruč-
ně vyzkoušet i všichni návštěvníci. Sami si zde totiž pomocí šablon mohli 
vyrobit originální tašku či tričko.

-ras-

Dne 17. září se v řepském kC Průhon konala další z řady oslav jubilantů. 
Účast byla opravdu hojná a program se velmi vydařil. Po úvodních slovech 
matrikářek, které celou slavnost opět připravily s pečlivostí sobě vlastní, 
a přivítání starostky Jitky Synkové, přišla na řadu vystoupení žáků ZŠ gen-
por. Fr. Peřiny. nastoupila „nová generace“ malých zpěváčků a muzikantů, 
které teď budeme moci na podobných akcích pravidelně potkávat po něko-
lik dalších let, než tuto školu také opustí. Po vystoupení přišly na řadu gra-
tulace od paní starostky a přání všeho nejlepšího do dalších let v naší mč. 

Svá jubilea oslavili:
Pavla řezáčová, marie kadeřábková, karel hartl, Vlasta Jahodová, Olga 
Pekárková, Taťána Zahradníková, Dagmar Zunová, marie maříková, marie 
Veselá, Vlasta mlinarevičová, Jaroslav Vacek, Vladimír Voráček, helena 
Wudyová, miloslava Vacková, Alena Štolbová, Zdeňka neužilová, marie 
králová, Petr Šubrt, Dana Forstová, emilie Růžičková, Jaroslava Posnaro-
vá, Jiřina maierová, Jitka Šnoblová a Vladimír Skalák.

Všem jubilantům ještě jednou gratulujeme a přejeme pevné zdraví.  
-mish-

Kulturní centrum Průhon otevřelo nové prostory

Oslava jubilantů v KC Průhon

Léto je sice dávno za námi, 
ale jak dokládají tyto dvě fo-
tografie, náš zpravodaj roz-
hodně nezahálel doma. Dě-
kujeme, že jej nezapomínáte 
přibalit do svých zavazadel 
a ještě nám pošlete pěknou 
fotografii. Za ty dnešní děku-
jeme Janu Farkačovi, který se 
se zpravodajem vyfotil až na 
dalekém ostrově Boa Vista, 
v městě Sal Rei, na kapverd-
ských ostrovech. Druhá foto-
grafie, za kterou děkujeme 
Janu Bösserovi, pak dokládá 
křest časopisu z rukou Pavla 
Chrpy v pramenu Vltavy.

-ras-Foto: Archiv Jana Farkače

Foto: Jan Bösser

Řepská 17 na cestách

Foto: -ras-

Foto: -ras-

Foto: -mish-
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Řepík  podporuje organizaci
Vážení a milí přátelé mC řepík,
máme za sebou začátek školního roku, blíží se podzim a zima a to je ten 
pravý čas, kdy maminky nejraději tráví dopoledne s dětmi v příjemné 
atmo sféře našeho mateřského centra. nevlídné počasí necháme za okny 
a užíváme si společné chvíle s hraním, malováním, zpíváním a tanečky. 
Přijďte mezi nás, stále máme volná místa a těšíme se na nové kamarády.
I v říjnu se můžete těšit na zajímavý doprovodný program – sledujte náš 
web a Facebook, kde se vše včas dozvíte. Prozradím zatím jen příjemnou 
a uvolňující masáž hlavy, základy háčkování, nebo třeba podzimní dílnu 
s Anitou.
Důležité datum je 25. října, udělejte si prosím v kalendáři červený 
kroužek. Již po čtvrté se totiž koná v divadle Rubín na malostranském 

 
náměstí charitativní bazar „Daruj hadry“ – tentokrát se zaměřením na 
dětské oblečení. řepík má rád charitu, a proto se rádi zapojíme! Prosí-
me vás proto i touto cestou, kdo můžete darovat dětské oblečení v dob-
rém stavu, doneste nám ho do řepíku, my ho předáme do bazaru, jehož 
výtěžek podporuje neziskovou organizaci Lata. A hlavně nezapomeňte 
přijet 25. října do Rubínu nakupovat, zajištěn je i dětský koutek a pro 
děti bude divadýlko! Informace najdete včas na našich webových strán-
kách http://mc-repik.webnode.cz a na Facebooku.

Přejeme krásný podzim a těšíme se na vás v řepíku!

Za MC Řepík Michaela Záleská  

Máme další nové řepánky

Foto: -ras-

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

-ras-

Populární vítání nových občánků do řad obyvatel naší městské části se konalo po prázdninové odmlce 8. září v obřadní síni radnice. Obřad jako 
vždy organizovaly milé matrikářky z Odboru občansko-správního, kulturní program tentokrát zajistily děti z mateřské školy Bendova se svou 
učitelkou Danou kunešovou. Pro všechny přítomné si tentokrát připravily veselé pásmo dětských písniček.
Po hezkém programu již byl čas na blahopřání. maminky z rukou starostky Jitky Synkové převzaly květinu. Pro každé uvítané miminko byl již 
tradičně připraven pamětní list a zlatý přívěsek ve tvaru čtyřlístku. Ani tentokrát nemohlo nechybět společné fotografování. Fotografie budou 
zároveň s natočeným DVD jistě pěkným dárkem pro všechny zúčastněné.

novými řepskými občánky se stali: Petra Sekyrová, 
Viktor Dirbák, nela motyčková, eva klásková, 
Dagmar Fialová, Štěpán Petkov, Benjamin erben, 
Izabela Beňová, Ota mates, Vojta Brázda, michal Czanner, 
Patrik Patlejch, Dominik myslík, Anna Víšková, 
Albert kaňok, Barbora Zahálková, Václav Doležal.

Foto: -ras-

ĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊ



1. září patří prvňáčkům. nejinak tomu bylo i v naší městské části. Dalo 
by se nazvat již tradicí, že nové řepské školáčky chodí osobně přivítat 
i starostka Jitka Synková. V letošním roce žáčků opět přibylo. Oproti 
loňskému roku, kdy nastoupilo do prvních tříd 219 žáků, letos jich bylo 
o 39 více. V Základní škole Jana Wericha čekalo na děti překvapení, je-
likož byly přivítány venku před školou. Vzhledem ke krásnému počasí to 
byl skutečně skvělý nápad. Oproti tomu ZŠ genpor. Fr. Peřiny připravila 
pro nové prvňáčky vystoupení starších žáků, což mělo také velký ohlas. 

Abychom byli ale přesní: ZŠ Jana Wericha v letošním roce přivítala 
92 žáků (4 třídy) a ZŠ genpor. Fr. Peřiny 125 žáků (5 tříd) v budově v So-
cháňově ulici a 41 žáků (2 třídy) v Laudově ulici. V letošním roce se tedy 
v řepích set ká me s třídami 1. A – 1. G. Celkem nastoupilo do prvních 
tříd 258 dětí. 

-mish-
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Program oslav 8. 10. 2015:
10.00 – 12.30  prohlídka školy v doprovodu hostesek 

(pro veřejnost)

14.00 – 16.30      bloky vystoupení žáků školy (mažoretky, 
irské tance, sportovní gymnastika, Ještěrky)

14.30       ukázka softbalového utkání

14.00 – 17.00      ukázky práce IZS

15.00       sportovní soutěže pro rodiče s dětmi 
(1. – 4. třída)

17.30 – 18.30      koncert žáků ZŠ Jana Wericha

19.30       ohňostroj

Přijďte slavit s námi!

30 letMěsto je propojeno 
s přírodou, učí děti Ekodomov
Praha je mnohem více, než spleť asfaltu a betonu. Obepíná ji příroda, kte-
rá se noří i do jejího nitra. Díky spoustě zeleně tady hnízdí tolik krahujců 
jako v žádném jiném městě evropy. Okolo zříceniny Baba lze při troše štěs-
tí vystopovat lišku, v suchdolském potůčku tekoucím do Tichého údolí zase 
spokojeně žijí larvy chrostíků, čímž dávají vědět, že tamní voda je opravdu 
čistá.
Tohle všechno lektorky a lektoři ekodomova dobře vědí. Vědí také, že i děti 
z města mohou mít rády přírodu, mohou se dobře vyznat ve svém okolí 
a rozumět souvislostem mezi tím, jak člověk žije, a tím, co se děje v příro-
dě. A pomáhají dětem to vše rozvíjet a chápat.
na pravidelném kroužku „malý průzkumník přírody“ děti bádají v přírodě 
okolo své školy, setkávají se se zvířaty, dělají neotřelé vědecké pokusy 
a poznávají přírodu všemi smysly. Díky ekologickým výukovým programům 
ekodomova se děti dozvídají třeba to, proč je půda významná pro život 
a kdo v ní žije, setkávají se s divokými ptáky při jejich kroužkování, nebo 
poznávají, jakým luxusem je voda z kohoutku. Vzdělávací divadla je mohou 
pobavit a zároveň naučit například tomu, jak fascinující a významný je ži-
vot včel. Díky ekodílničkám si zase vyzkoušejí, zač je toho loket s tvořivou 
recyklací odpadů.
„kdokoli chce pomoci rozvíjet ekologické myšlení dětí a dopřát jim některé 
z těchto dobrodružství, může o našich službách říci třeba učitelům ze školy 
či školky. Anebo některou z našich aktivit pro děti zařadit do programu na 
firemní nebo komunitní akci,“ vybízí Tomáš hodek ze spolku ekodomov, 
kde má ekovýchova již více než desetiletou tradici.	
kroužek „malý průzkumník přírody“ nyní míří i za dětmi ze ZŠ Jana Wericha 
v řepích. Průzkumníci z prvního stupně se budou scházet každé úterý od 
14 hodin.

Barbora Janečková

Foto: -mish-

Foto: -mish-

V Řepích opět přibylo prvňáků
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Vedoucí by řekli, že probíhají celodenní aktivity s dětmi, které jsou v Praze 
a snaží se jim vyplnit volný čas různými akcemi. V letošním horkém létě 
to bylo složité, nicméně partička 15 fajn lidiček a nás vedoucích, si užila 
hezké prázdniny.
O shrnutí naší snahy jsem požádala samotné účastníky a jejich příspěvky 
jsou tak, jak sami řekli J.
Chceme se s vámi o ně podělit a již teď se těšíme na všechny další aktivity.

Za vedoucí Klubu 17
Monika Čermáková

Nádherné	prázdniny	s	Klubem	17
� Byli jsme s klubem na lezecký stěně a bylo to supr. můj brácha kája 
se tam sice poblinkal, ale moc ho to tam bavilo. Byli jsme taky na Petříně, 
jeli jsme tam lanovkou všichni nahoru. Pak jsme šli z kopce dolů. nahoře 
jsme byli ještě v zrcadlovým sále. Tam můj brácha kája naboural do zrca- dla. Ve hvězdárně to bylo taky bezva, pan hvězdář nám říkal zajímavý věci 

o hvězdách a souhvězdích. nejlepší však byla podle mě ZOO a Lasergame. 
V ZOO se mi líbilo hlavně to, že tam byla sranda s vedoucíma, takže jsme 
třeba v brouzdališti cákali na sebe vodu. Lasergame zase byla zábava, pro-
tože jsme stříleli po vedoucí. V „Prokopáku“ byla taky sranda, bylo zrovna 
vedro, tak jsem zvracela, ale jinak jsem si to užila. Paintball byl taky dob-
rej. I když jsme byli v tom družstvu mladších dětí, bylo to supr a hlavně to 
nebolelo a neměli jsme modřiny od kuliček jako ty starší. Líbilo se mi tam, 
protože jsme tam byli s kamarádka klubákama a všichni jsme se bavili. Taky 
se mi líbilo, že všichni vedoucí hráli s náma.

Lucka a Anička za Klub17

� Prázdniny začaly dobře. Jezdil jsem s klubem 17 na akce, s kámoše-
ma z klubu a s vedoucíma. Bylo to lepší než být doma a koukat na televizi. 
Líbilo se mi všechno, protože jsme hráli spoustu her k tomu všemu zajíma-
výmu. nejlepší asi byla zoologická a výlet do Prokopského údolí. Pak jsem 
byl na táboře, ale příští rok budu zase chodit s klubem na akce. Je to moc 
fajn, ale celý rok.

Anonym J

Foto: Archiv Klub 17

Co se děje v Klubu 17 v létě a když jsou na první 
pohled zavřené dveře?

Foto: Archiv Klub 17

Foto: -ras-

Den otevřených dveří v Řepíku
mateřské centrum řepík otevřelo své brány všem, kteří si chtějí nejen 
hrát, ale také mají zájem o vzdělávání a kreativní tvoření. Dnem ote-
vřených dveří zahájilo mateřské centrum ve středu 9. září nový školní 
rok.

Po celý den zde byl připraven pestrý program – a to jak pro děti, tak pro 
maminky. Zatímco děti sledovaly pohádku s obřími housenkami, měly 
maminky čas prohlédnout a vyzkoušet si kosmetické přípravky u stán-
ku firmy Gernétic. Lektorky řepíku po celý den ochotně vysvětlovaly 
a seznamovaly s programem centra, informovaly o nových programech, 
možnostech, klubech. Připraveno bylo pestré tvoření, nechyběl ani ská-
kací hrad.

Všichni příchozí si Den otevřených dveří jistě užili a určitě se už těší na 
další společné aktivity. Více o programu mateřského centra se dočtete 
na str. 19.

-ras-

�R�
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13. 9. 2015 Praha Řepy  
u městského úřadu 

Celorepublikové finále 

Registrace závodu od 11 hodin

start závodu od 12:15 hodin

Děvčata hB Basketu Praha vstupují 
do sezóny 2015/16. čeká je 
obhajoba mistrovských titulů v Praze 
a stříbrných pozic v čR. 
Přípravu jsme zahájily na letním 
soustředění v Táboře, kterého se 
účastnilo 75 hráček. Deset dní 
uteklo jako voda, makaly jsme 
a také jsme si to pořádně užily. 
Děvčata se vrátila utahaná, ale 
spokojená a těší se na další sezónu.

Od září jsou otevřeny naše 
školní přípravky: Stodůlky – ZŠ O. Chlupa, 
Trávníčkova; Barrandov – ZŠ V Remízku; 

Petřiny – Šantrochova;  
řepy – ZŠ Genpor. Fr. Peřiny Socháňova 
(včetně pracoviště Laudova) a Rudná.

neváhejte a přijďte se k nám připojit i vy!!!!!
Hanka Brejlová

www.hbbasket.cz

Foto: Archiv HB Basketu

Minižákovské mistryně Prahy vstupují do další sezóny

nedělní finálový závod, který každý rok završí 13 dní triatlonových akcí 
pro děti, je za námi. Celé klání proběhlo pod křídly nadačního Fondu 
Pomoci a Atletiky Tábor. Téměř letní počasí napomohlo k pohodové at-
mosféře v neděli 13. září na travnaté louce před budovou radnice. 
kmitočet příprav se na plné obrátky rozjel již kolem sedmé hodiny 
ranní a díky věrným přátelům se organizace závodu nesetkala s jedi-
ným zádrhelem i při náporu 200 návštěvníků. Výstřel z pistole zahájil 
v 12.15 celé finále závodem kategorie předškoláků. Po startu dětí ve 
věku 7–8, 9–10 let se ubíral do své poloviny.  Po předání cen účast-
níkům do 10 let, ve kterých se nejlépe umístili Jakub Cibulka, Aneta 
Randová, René konopasek, Lucie Lasíková a Armín Fridrich, byli na 
podium pozváni všichni dorazivší strejdové a tety z dětských domovů, 
jejichž svěřenci se závodů pravidelně účastní. Právě jim patřily balíčky 
od partnera závodu, firmy manufaktura, které měly vyjádřit díky za je-
jich práci a boj, který často musí svádět s okolním světem a předsudky 
vůči dětským domovům. 
Odpoledne již patřilo starším dětem.  V kategorii dívky 13–15 let si po-
háry za nejlepší umístění odvezly DD mariánské Lázně, Dolní čermná 
a DD nová Ves. DD mariánské Lázně měly svého koně i v kategorii chlap-
ců, kde se na druhém místě umístil Roman Podávka. Těsně před ním pro-
běhl cílovou rovinkou Pavel Chňupa z DD Dolní Počernice, o 6 vteřin po-
malejší byl bronzový milan Demeter. V kategorii dívek ve věku 16–18 let 
se umístily na prvních třech místech marie Pražáková (1.), Jiřina Pilá-
tová (2.) a Dominika Dubská (3.). Všechny tři jsou opět svěřenkyněmi 
Domova dětí. nejrychlejší finalisty v kategorii chlapci 16–18 let vyslaly 
na trať DD Vizovice, DD Veselíčko a DD Staňkov. Jejich svěřenci Alan 
Gresl (1.), heřman homolka (2.), nikolas Adam (3.) „stanuli na bedně“ 
a převzali poslední tři poháry, které čekaly na své majitele. 

Všem dětem, které v závodě nedosáhly na první tři místa, byly věnovány 
müsli kaše a cereálie od firmy emco a diplom za bojovnost. každý, kdo 
závod dokončil, navíc dostal sladkého Pribiňáčka a křupavý rohlík.

Letošní tour, která nesla motto „Být jiný není špatný“ měla své závodní-
ky opět posunout v cestě za jejich snem. 

Fotogalerie z celého závodu zde:	
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.	
946808698725990.1073741855.651611131579083&type=3

Pavlína Poláková

na finálovém závodě 
odstartoval 130 závodníků

Foto: Michaela Konopasková
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V neděli 6. září po osmé hodině ranní vyrazila z řep na 2. ročník se-
niorských her skupina osmnácti seniorů z kSř. Předem jsme věděli, že naši 
soupeři budou o hodně let mladší než my. Podmínkou účasti pro seniorské 
závodníky na Letné byl, pro nás velmi nízký věk, +50 let.
Pořadatelem těchto seniorských her byl klub AkSen – tedy aktivní senior, 
jehož cílovou skupinou jsou aktivní senioři 50 let+. 
Své druhé sportovní seniorské akci udělali pořadatelé, v čele s Alenkou 
Zagorovou a májou mamajovou, velkou propagaci mezi pražskými seniory. 
Oproti loňsku byla účast dvojnásobná. našich seniorů dokonce trojnásob-
ná. neskutečnou sportovní všestrannost dokázal Ing. Jiří Smělý, který byl 

4x na stupních vítězů. naše dámy se činily také. emilka hájková a Irenka 
Christovová byly na stupních vítězů 2x, stejně jako Pavel holoubek. naši 
členové dokázali vyhrát 7 disciplín. Velkým překvapením bylo i druhé a třetí 
místo v pétanque tříčlenných družstev kSř e a F. Zažili jsme nedělní, nád-
herné, ve velmi přátelském duchu vedené seniorské soutěžení v netradič-
ních disciplínách. Škoda, že i počasí nebylo pozitivně naladěno. Byla zima 
a navíc foukal velmi nepříjemný studený vítr. Akce byla pořadateli perfekt-
ně organizačně a sponzorsky zajištěna. Byla to mezinárodní soutěž, proto-
že startovali i členové spřízněného Aksen klubu z dalekého Prešova. 
nádherný kulturní zážitek nám připravil i dětský Folklorní soubor Limbor-
ka, pod vedením mUDr. márie miňové, který je slovenským folklórním sdru-
žením se sídlem v Praze. Je vyváženě složen z hudebníků, zpěváků a hlavně 
mladých tanečnic a tanečníků. 
Ozdobou Aksen her byl i syn slovenského presidenta Andrej kiska, který ví-
tězům předával ceny společně s držitelkou olympijské medaile v jachtinku 
a trojnásobnou maminkou, Lenkou Šmídovou. 
Všem úspěšným reprezentantům Z řeP blahopřejeme!

Josef Procházka

Rádi	bychom	vás	pozvali	na	akci	pořádanou	
naším	fotbalovým	klubem:

Ve	středu	dne	7.	10.	2015	od	17	hodin	se	na	našem	travnatém	hřiš-
ti	koná	sportovní	„workshop“	pod	názvem	„ŘEPY	SE	HÝBAJÍ“.
Jedná se o sportovní setkání, kde si veřejnost – děti všech věkových 
kategorií a jejich rodiče budou moci zahrát, zasportovat, zasoutě-
žit na jednotlivých stanovištích (viz náčrt). A jelikož jsme fotbalový 
klub, tak asi polovina těchto stanovišť bude zaměřena na fotbalo-
vé dovednosti. Druhá pak na všestrannost, tzn., že se bude skákat, 
běhat, dovádět, házet na cíl, zkoušet ohebnost těla, bystrost, sílu 
a rychlost. Po zdolání všech stanovišť na vás bude samozřejmě čekat 
sladká odměna.  Proto přijďte všichni (kluci, holky, malí, velcí), kdo 
nechcete strávit odpoledne u počítače a televize, ale aktivně si za-
sportovat o odměny. 
Budeme se na vás těšit.

Jiří Kočovský, TJ Sokol Řepy – FOTBAL

TJ Sokol Řepy fotbal 
informuje

Členové KSŘ slavili 
sportovní úspěchy na Letné

V sobotu večer 22. 8. 2015 vyjížděla jednotka SDh řepy k likvidaci roz-
sáhlého požáru v bývalém areálu čkD v kolbenově ulici. Jednotka SDh 
řepy pomáhala s likvidací až do nedělního poledne.

Foto: Archiv SDH Řepy

Řepští hasiči opět zasahovaliFoto: Archiv KSŘ
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Václav	Novotný	(1892	–	1976)
Po tomto malíři jsem dlouhou dobu marně pátral. 
Starousedlíky a pamětníky horních řep jsem ne-
sčíselněkrát vyzýval, abych o něm získal jakouko-
liv informaci. Bohužel jsem zjistil jen něco málo. 
Do své smrti bydlel v horní části starých řep v uli-
ci čistovické (původně masarykově) a zemřel bez 
potomků. Je to velká škoda, neboť jeho obrazy 
zdobí nejen mnoho řepských domácností, ale pře-
devším pražské prodejní galerie, kde jsou vysoce 
ohodnoceny a žádány. Sám si ho matně a přibliž-
ně z 60. let minulého století pamatuji, kdy žil, 
ostatně jako mnoho umělců, jakýmsi démonským 
životem. když namaloval a prodal  obraz, hostil 
tehdy celou hospodu „U čechů“. Druhý den, když 
už neměl, seděl sám v koutku a nikdo si ho ani ne-
všiml. Ostatně – česká to povaha.

Řepská historie
Jak už bylo mnohokrát v minulosti zmiňováno, Řepy se pyšnily mnoha významnými osobnostmi. A to nejen z oblasti historie, 
sportu a kultury, jejíž součástí byli i herci a hudebníci, ale také hlavně malíři. No a těm bych rád dnešní číslo věnoval a několik 
jejich děl čtenářům přiblížil. 

Tento obraz – panorama Řep, přibližně z roku 
1930 – 1940 od Václava Novotného, je majetkem 
naší městské části, současně zdobí i její budovu. 
Byl mistrem malován přibližně z míst dnešní 
ulice Reinerova od autobusových garáží.

Tereza	Kolovratníková	(1986)
I když mé publikace bývají převážně historické, 
zcela určitě si toto téma dnes zaslouží nádher-
nou výjimku. malířské umění v řepích zmiňova-
ných předešlých a dnes již nežijících mistrů ne-
vymřelo. krásným příkladem je pokračovatelka 
tohoto umění, skvělá Terezka kolovratníková. 
A pokud staré české pořekadlo říká, že jablko 
nepadá daleko od stromu, zde to platí dvojná-
sob. Je totiž vnučkou vynikající výše zmiňova-
né akademické malířky a restaurátorky Dagmar 
Schwarzové. A já jen na závěr za celou redakci 
dodám: „Terezko, ať ti to i nadále tak krásně ma-
luje, jako babičce.“

Pastel na desce od Terezy Kolovratníkové.

Josef	Barášek	(1902	–	1980),
známý řepský malíř zachycující 
především řepské památky 
a přírodu. Jeho obrazy jsou 
dnes velmi žádané, neboť 
na nich navždy zanechal 
vzpomínky na místa dnes 
již neexistující. Byl jedním 
z posledních obyvatelů 
tehdejší řepské osady Blatiny, 
která na sklonku jeho života 
musela ustoupit výstavbě 
dnešního sídliště. Byl jedním 
z posledních pamětníků, 
společně také s posledním 
z místních původních 
řetězokovářů, panem Vaňkem. 
Po tomto, v minulosti 
rozšířeném, kovářském oboru 
ostatně vznikl název jedné 
z řepských ulic „řetězokovářů“.

Jelikož dostávám kladné a velké ohlasy na 
historické články o řepích od zličínských 
čtenářů, tak dnes potěším i je, a to obrazy 
právě od Josefa Baráška, které zachycují 
kapličku v Sobíně a Růžičkův statek ve 
Zličíně.

Růžičkův statek ve Zličíně od Josefa Baráška 
z roku 1974.

Josef Barášek: Kaplička v Sobíně z roku 1968.

Dagmar	Schwarzová	(1924	–	2012)
O této významné osobnosti řepských dějin bylo 
v minulosti napsáno mnohé. To, že zrestauro-
vala obrazy křížové kaple na hradě karlštejn 
od mistra Theodorika, či nejcennější obrazy 
od mistrů Ženíška, Alše a mánesa, a to na-
příklad v národním divadle, v Lobkowickém 
a Valdštejnském paláci či v kostele sv. mikuláše 
v Praze a mnoho dalších, je vryto do paměti 
mnohých z nás. Ona však nebyla jen skvělou 
restaurátorkou, nýbrž i vynikající malířkou. 
Freska jejích mistrných rukou znázorňující těž-
kou práci předků na poli je toho dokladem.  

Freska od Dagmar Schwarzové na rozhraní  
století – přibližně po roce 2000.

Jaroslav Hájek,
zástupce starostky
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Další z řepských „výtvarných“ ulic najdeme na sídlišti řepy I. Je spojnicí 
ulic nevanova a k Trninám nad budovou základní školy, před kterou je so-
cha lachtana od Jana Laudy (1898 – 1959). Vznikla a byla pojmenována 
v roce 1979 s výstavbou panelového sídliště.

Sociální cítění levicového rodného proletářského Žižkova formovalo jeho 
životní zaměření. Stal se kamenickým učněm v huti při dostavbě katedrály 
sv. Víta a jeho výrazný talent ho přivedl ke studiu na UmPRUm k profesoru 
Josefu Drahoňovskému. Později pak na Akademii výtvarných umění, kde 
se stal jeho učitelem i vzorem Jan Štursa. Právě on si ho v roce 1918 vy-
bral jako spolupracovníka při náročných sochařských realizacích. Ve dva-
cátých letech se Lauda zaměřil na sociální civilismus – vytvářel převážně 
terakonové sochy, tj. sochy z pálené hlíny červenohnědé barvy („Žebrač-
ka“, „Pradlena“, „myčka podlahy“, „hrnčíř“). V dalším desetiletí přešel 
k poetizujícímu realismu – např. monumentální vlys „Zrod a dobývání 
uhlí“ pro Ostravu, řadu dívčích aktů jako „eva“, „koupání“, „Jaro“, „Dív-
ka“, čtyři reliéfy pro věž letiště ve kbelích s motivem letadel, „Přepadení 
československa“ (s Janem Bauchem) pro Světovou výstavu v new yorku 
1938 a několik portrétů.
Byl členem Svazu výtvarných umělců mánes (1923 – 49) a obesílal je-
jí výstavy. Zajímaly ho plastiky zvířat (např. „Lachtan“ v horním jezírku 
zahrady kinských). Po válce působil až do své smrti jako profesor AVU. 
Získal Grand Prix na expo 58 i titul národního umělce a pověst portrétisty 
politických prominentů. PaedDr. Helena Kupcová

laudova
ŘEPY – PRaHa 6

Foto: Jan Bösser

Léto sice již skončilo, ale neznamená to, že končí naše putování po českých 
krajích. Přijměte pozvánku na výlet do kraje, který v minulosti učaroval 
karlu hynkovi máchovi, který sem zasadil román Cikáni, či malířům Anto-
ní nu mánesovi a Josefu navrátilovi. Do Lhotky u mělníka, kde náš výlet 
začneme, se dostaneme po hodině a půl jízdy vlakem z hlavního nádraží. 
musíme přestoupit ve Všetatech a mělníku. Výlet není delší než 18 kilome-
trů, ale je, abych tak řekl, pro mírně pokročilé turisty.
hned u vlakové stanice se napojíme na červenou značku (tzv. máchovu 
stezku) a držíme se jí skoro po celou cestu. Po pár minutách opouštíme 
silnici a vstupujeme do ChkO kokořínsko. Ještě před vyhlášením ChkO 
v r. 1976, byl tento kraj rezervací a to od roku 1953. Je charakteristický bi-
zarními pískovcovými útvary, skalními oky, převisy, pokličkami či bránami.
Byl vymodelován po ústupu dávného moře na konci druhohor následným 
zvětráváním, působením dešťové vody a rostlinstvem. Pro svou těžkou 
proniknutelnost posloužil při antireformaci jako úkryt českým bratřím 
a za 2. světové války v něm operovaly partyzánské skupiny. Dnes je rájem 
turistů a horolezců. Celým údolím protéká potok Pšovka, na němž v minu-
losti vzniklo množství rybníků, zadržujících vodu pro mlynářskou činnost.
mineme rybník Lhotka a u harasova přejdeme po hrázi kolem výpustě 
stejnojmenného rybníka, kde se lze za příznivého počasí vykoupat. Dále 

se stezka zařezává do skal, které překonáme pomocí dřevěných schodů 
a chodníčků. nápomocny jsou nám řetězy zabetonované do skal.
To je asi nejnáročnější úsek našeho putování. Odměnou nám budou krás-
né výhledy do údolí. Přibývající chatky, nalepené ke skalám, dávají vědět 
o blížícím se osídlení. Jsme v obci kokořínský Důl, která dala název jedné 
z nejstarších přírodních rezervací v naší zemi.
V restauraci „U Grobiána“ se lze občerstvit (kolik těch Grobiánů vlastně 
v republice máme?) anebo ještě o kousek dál v další hospůdce. Po dalším 
kilometru je odbočka ke hradu kokořín, jehož prohlídku můžeme do výletu 
zařadit. mysleme ale na čas.
Projdeme kanínským Dolem a při chůzi po povalových chodnících obdivu-
jeme Pšovská mokřadla. Před obcí Vojtěchov, v místě, kde stával Boudec-
ký mlýn, odbočíme doprava a vyměníme červenou značku za zelenou, po 
které vede okružní naučná stezka. Asi 2 kilometry stoupáme Boudeckou 
roklí s nádhernými pohledy na pískovcové skály. U zbytků švédských valů 
z poloviny 17. století si můžeme oddechnout. Teď již nás čeká nenáročná 
asi 2 kilometry dlouhá cesta z kopce do mšena na nádraží. Vlaky do Prahy 
odjíždí v 16.11 a 18.11 hod. 
Šťastnou cestu!

Jan Bösser

Foto: Jan Bösser

Výlet – Kokořínský důl

Foto: Jan Bösser



NABÍDKA KURZŮ KC PRŮHON  
PRO šKOlNÍ ROK 2015 – 2016
HUDBA, TANEC, DIVADLO
•	 sólový	zpěv,	sborový	zpěv - pro 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(45 min / 600 Kč)
•	 aerobik	a	gymnastika	pro	dívky  

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

6 až 9 let (90 min / 900 Kč) 
•	 cvičení	pro	dospělé	- fit camp,  

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

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

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

•	  jóga	těhotenská,	jóga	poporodní	
(60 min / 1200 Kč)   

PRO	NEJMENŠÍ	 
•	 cvičení	pro	rodiče	s	dětmi okolo  

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

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

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

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

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

TURISTIKA   
•	 ŤAPKA - turistický oddíl pro děti  

od 6 let (60 min / 800 Kč) 

Sokolovna 
Řepy
30. října 2015 
od 20:00 hod.

Masky
vstup
zdarma!

Taneční  
akce na vlně  
80. a 90. let.
Vstup 50 Kč

Halloween  
Party

Kulturní	centrum	Průhon,	Socháňova	1220/27,	163	00		Praha	6	-	Řepy,	telefon:	601	324	846,	e-mail:	kurzy@pruhon.cz,	www.pruhon.cz
vstupenky@pruhon.cz,	tel.:	601	324	852	|	produkce@pruhon.cz,	tel.:	601	324	849	|	pronajmy@pruhon.cz,	tel.:	724	057	699

Hudební divadlo La Scuola, www.hudilas.cz

Romantický muzikál s hudbou Miroslava Maxanta.  
Příběh Ferdinanda II. Tyrolského  
a Filipíny Welserové, první neurozené ženy  
v habsburském rodě.
Vstupenky k dostání v KC Průhon. Cena 150 Kč

Muzikál:
MODRÁ 
KREV
Sokolovna Řepy
2.10.2015
19:00 hod.

RADEK ANDRLE: FEMININO
GALERIE	KC	PRŮHON	 

11.9.-31.10.2015

A4_kurzy_rijen_2015.indd   1 22.09.15   16:15
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SLUŽBy
•  ELEKTRIKÁŘSKÉ	PRÁCE	–	Erben: opravy i rekonstrukce, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•  ENGLISH	CONVERSATION	LESSONS,	Business english 
with a native speaker from england, TeFL certified.  
	 Tel.:	731	523	540

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

•  ANGLIČTINA	PRO	DOSPĚLÉ,	DĚTI,	MATURANTY, příprava 
na PeT, keT, FCe, Skype english. www.english1to1.cz,  
	 Tel.:	737	337	445

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

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

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

•  PRAKTICKÝ	LÉKAŘ	MUDr.	HELENA	BLATNÁ	OTEVÍRÁ	
NOVOU	ORDINACI v řepích od 16. 11. 2015. Španielova 
1280/28 – přízemí. Registrace pacientů 8 – 16 hod. 
 ordinace.helena@seznam.cz

•  ELEKTRIKÁŘ-ŠIMON. Opravy, rekonstrukce, připojení. 
www.simonelektro.cz		 Tel.:	603	551	966

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

•  SLUŽBY	KUBÁT	–	MALÍŘSKÉ	A	ELEKTRIKÁŘSKÉ	PRÁCE,	
úklid (čištění koberců, sedaček, mytí oken, atd).		
	 Tel.:	603	741	155

•  KADEŘNICTVÍ	GABRIELA,	Nevanova	1041/8,	Řepy.	
Pracovní doba dle objednání. Gabriela	736	765	368, 
koisova.gabriela@seznam.cz. Kristýna	777	259	271,	
prodloužení vlasů od 6o kč/pramen – keratin.  
Při pravidelných návštěvách každá pátá s 20% slevou. 
 www.kadernictvigabriela-repy.cz

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

•  HLÍDÁNÍ	ZVÍŘAT…FOTO-KRESBY-MALBY	MAZLÍČKŮ.	
V domácím prostředí bytu v řepích nebo v bytě páníčků 
(kočičky aj. mazlíci). Venčení pejsků i jiných zvířátek. 
hana Opacká. e-mail: hanaopacka@seznam.cz		
	 Tel.:	734	601	006,	731	113	648

ZAMĚSTNÁNÍ

•  HLEDÁTE	VY	ČI	VAŠI	ZNÁMÍ	PŘIVÝDĚLEK? Společnost 
Provident Financial hledá obchodní zástupce v okolí 
vašeho bydliště.		 Tel.:	844	900	844

•  PŘIJMEME	ŘIDIČE	na výpomoc s rozvozem jídla 
po Praze.	 Tel.:	702	030	539

•  PŘIJMEME	PRACOVNÍKA/CI	NA	ÚKLID	a pomocné práce 
v kuchyni. Jedná se o rytmus krátký – dlouhý týden. 
Velmi dobré platové podmínky. Tel.:		702	030	539

•  PŘIJMEME	PRACOVNÍKA	NA	VÝPOMOC	na balení 
jídelních setů. 3 – 4 hod denně.	 Tel.:	702	030	539

•  PŘIJMEME	PRACOVNÍKA	NA	STUDENOU	KUCHYNI.  
krátký – dlouhý týden.	 Tel.:	702	030	539

•  Přijmeme	automechanika.	 Tel.:	235	316	878

ByTy
•  HLEDÁM	BYT	1+1	NEBO	2KK	V	ŘEPÍCH.		

	 Tel.:	603	238	274

OSTATNÍ

•  PRONAJMU	GARÁŽ	V	GARÁŽÍCH	U	PRŮHONU	–	
dlouhodobě cena 1900 kč/měs.	 Tel.:	603	229	014

•  PRONAJMU	GARÁŽ	OV	UL.	MAKOVSKÉHO,  
2000 kč/měsíčně.			 Tel.:	728	032	100

•  PRONAJMU	GARÁŽ	NA	BLATINÁCH,	makovského 1393. 
Cena 1 600 kč vč. poplatků.		 Tel.:	603	712	956

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

Výše uvedené prostory nabízíme ve výběrovém řízení, které je zveřejněno na úřední desce Úmč Praha 17 a na webových stránkách www.repy.cz  
v sekci úřední deska – odbor správy obecního majetku. Informace: pí novozámská, tel.: 234 683 529, kancelář č. 213, 1. patro,  

budova Úmč Žalanského 291, Praha 6 - řepy, e-mail: novozamskam@repy.mepnet.cz , tel.: 234 683 529.

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

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

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

➟  Galandova čp. 1240, zakázkové 
krejčovství o vel. 16,50 m2, přízemí   
– min. nájemné 1165,42 Kč / m2 / rok 
   bez služeb.
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OPRAVY PRAČEK – LANSDORF
Praha-Řepy, Krolmusova 348/25

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

Příjem zakázek nepřetržitě!

HODINOVÝ MANŽEL
údržbářské, truhlářské, montážní práce

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

POCTIVOST, PRECIZNOST, DOCHVILNOST
www.ceskyremeslnik.eu

Tel. 775 343 393

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

Rekonstrukce, 
bytová jádra, 

koupelny, byty 

VÝROBA DEK A POLŠTÁŘŮ

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ
DOPRAVA  ZDARMA

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

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ
DOPRAVA  ZDARMA

VŠE PRO VÁŠ BYT

NEVANOVA  1045 (dílna)
1047 (prodejna)

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

Pracovní doba:  Po–Pá  8.00–18.00 hod.

Školka Želvička
Španielova 52a, 

163 00 Praha - Řepy 
Tel.: 604 433 057

www.skolkazelvicka.cz

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

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

První hodina zdarma :)

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

AUTOŠKOLA
* s tradicí od roku 1992
* s nejlepším autocvičištěm v Praze
* s individuálním a profesionálním přístupem

OD 1.9. I V ŘEPÍCH!

Ka�dý ètvrtek Vás zveme na kurzy Objevování
køes�anství. Je to netradièní kurz pro lidi, kteøí se
chtìjí dozvìdìt, o co v køes�anství jde,  kým je Je�í�,
proè pøi�el a co to pro nás znamená.

www.pochoden-praha.cz
Více informací a pøihla�ování na

Ka�dý ètvrtek od 18:30
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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

AUTOSKLO
BÍLÁ HORA

Pavel Černý

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

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

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

v ceně 150 Kč

+

Rekonstrukce koupelny
Vybudování podkroví
Rekonstrukce bytů

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

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

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

Kosmetické studio GERnétic

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

www.studddddddddioioioiiiiiiiioioiioi gernetic.cz

Novinka pro Vaši krásu
Ošetření s alginátovou maskou

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

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

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

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

Kosmetický a kadeřnický salon

Giaccomo
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Ú K L I D O V É  P R Á C E

JAN BÖSSER
Žalanského 36/29, 163 00 Praha 6

tel.: 603 423 612 • bosser@volny.cz

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

malování • lakování

OPRAVA A PRODEJ CHLADNIČEK A MRAZNIČEK
opravy spotřebičů provádíme v bytech zákazníků

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

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

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

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

Kompletní účetní služby 
Správa nemovitostí

Hubnutí a formování postavy 
na vibračních plošinách

Ukázková lekce 30 minut

ZDARMA
Stačí se zout – váš účes 

ani make-up neutrpí

Těšíme se na vás v OC Řepy

Makovského 1392/2b 
(nad prodejnou Albert)

•
www.vibrostation.cz

facebook.com/VibrostationCZ

rezervace@vibrostation.cz

rezervace na tel.: 775 876 000
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PSYCHOTERAPIE
Individuální, párová, rodinná
Výchovné problémy, školní neúspěšnost
Těžké životní situace
Přímá platba.
Praha 6 - Dejvice nebo u vás doma
Tel.: 739 021 610

e-shop prodejna sklad

WWW.PENTA.CZ

na počkání

sleva platí
do konce října 2015

Kupón vystřihněte 
a předložte při odběru 

zboží na pobočce
Praha Řepy

K
ód

: 1
0-

Ř
ep

y

KUPÓN

Na sortiment
značky G21

Sleva bude odečtena ze zobrazených cen.

894,- 5 799,- 6390051

Zahradní domek G21 
GAH 327 - 191 x 171 cm

Sušička ovoce G21  
5 plátů o průměru 32 cm

990,-

Zahradní kolečko G21 Maxi 150
Zatížení - 150 kg

Objem vody - 114 l

2 096,-6008103 6391098 639308

Sekera Fiskars X17
Hmotnost: 1 570 g 

Délka: 599 mm

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

Masáže | Kosmetika  |  Depilace  —  ve Vašem blízkém okolí

      Všechna kosmetická ošetření
                                       —  se slevou 100,- Kč

Akce na měsíc říjen 

www.masaze-cocopalm.cz           tel. 731 110 950
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Nové
fitness

v
OC Řepy

299 Kč
Cena od

měsíčně
Zkušební cvičení zdarma!

Otevřeno
24h denně,7dní v týdnu pro registrované členy.

Předprodej 

zahájen!
členství 

DrFit – Fitness
OC Řepy (5. patro)
Makovského 1392/2b
Praha 6–Řepy

Mobil: 731 042 424
E-mail: info@drfit.cz
Youtube: DrFit - fitness
facebook.com/drfitpraha

www.drfit.cz
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