
ŘEPSKÁ
Z P R A V O D A J  P R A h y  1 7  |  l i s t O P A D  2 0 1 3  |  R O č n í k  1 9  |  Z D A R m A

Průvod Sv. Martina: 11. listopadu

Otevření nového sportoviště Na Fialce



Z RADNICE

2

ŘEPSKÁ SEDMNÁCTKA
listopad 2013 • ročník 19

Redakce: mgr. Radka sálusová,
Bc. michaela linhartová
Redakční rada: Pavel maxa (předseda),
Jan Bösser, mgr. Bořek černovský, Jaroslav 
hájek, Bc. Jitka synková, martina 
Vojíková Vítková, martin Vaic
Vydavatel: městská část Praha 17
Registrační číslo: mk čR E 12174
Vychází 11× ročně v nákladu: 12 000 ks
Redakce: Žalanského 291, 163 02 Praha 6,
tel.: 234 683 544, 720 524 688, 234 683 531, 
redakce@repy.mepnet.cz, www.repy.cz
Uzávěrka pro příjem příspěvků: vždy 
10. dne předcházejícího měsíce
Inzerce: tel. 234 683 531, 234 683 544, 
720 524 688, 
e-mail: redakce@repy.mepnet.cz
Grafika a tisk: Print Production, s. r. o.
Titulní foto: tabule naučné stezky  
(foto Radka sálusová).

Vážení čtenáři,

často si s příchodem podzimu říkám, že obzvlášť listopad patří k nejvíce ponurým měsícům roku. 
Proto jsme se snažili toto číslo naplnit spoustou fotek, zajímavých článků, kulturních pozvánek 
a tipů na trávení volného času. 
mnohdy je nám vyčítáno, že víc informujeme o tom, co bylo, než o věcech připravovaných. nemohu 
s tím tak úplně souhlasit a navíc si myslím, že články přinášející zprávy o zajímavém dění před třemi 
týdny, mi zase tak neaktuálně nevyznívají. 
nicméně, rád bych tentokrát vyzdvihl všechny pozvánky na akce související se společenským životem 
v Řepích. První z nich je svatomartinský průvod a martinská zábava a další jsou pozvání na mnoho 
akcí spojených se začátkem adventu a mikulášskou nadílkou. 
Jistě se někde potkáme…
 Pavel Maxa

Zastupitelstvo MČ Praha 17 mj.:
Bere na vědomí:
•  zprávu o plnění rozpočtu a plánu hospodář

ské činnosti za i. pololetí 2013.

Schvaluje:
•  záměr úplatného převodu pozemku parc. 

č. 1360/2 o výměře 5372 m2 a pozemku 
parc. č. 1360/3 zastavěným nemovitostí 
č. p. 1711 (tesko objekt) o výměře 392 m2, 
za minimální cenu 1 143 230 kč podle zna
leckého posudku, poníženou o náklady na 
sanaci ekologického zatížení. Pozemky jsou 
vedeny u kn jako ostatní plocha a zastavěná 
plocha a nádvoří tvoří spolu celek v lokali
tě při ul. karlovarská. Úplatný převod bude 
podmíněn provedením sanace pozemků na 
náklady nového vlastníka.

Rada MČ Praha 17 mj.:
Bere na vědomí:
•  oznámení koncepce „Operační program 

Praha – pól růstu čR“ pro programové 
období 2014 – 2020 s možností zaslat pí
semné vyjádření nejpozději do 20 dnů ode 
dne zveřejnění informace o oznámení kon
cepce,  

•  zajištění vánočního  provozu v mateřské 
škole laudova pracoviště Opuková 10 od 
27. 12. 2013 do 31. 12. 2013, pokud rodiče 
své děti přihlásí do 6. 12. 2013.

Souhlasí:
•  s navýšením počtů dětí pro školní rok 

2013/2014 na 28 dětí na třídu ve čtyřech  
třídách  mateřské školy Pastelka,

•  s poskytnutím účelové dotace ve výši 
2 000 kč příspěvkové organizaci Centrum 
sociálně zdravotních služeb, které budou 
určeny klubu řepských seniorů na certifika
ci českého rekordu „Řepská štafeta, smíšené 
družstvo, běh na 4 x 100 m“.

Schvaluje:
•  podání žádosti o změnu v rejstříku škol 

a školských zařízení pro mŠ laudova se spe
ciálními třídami k 1. 9. 2014 takto:
–  navýšení kapacity mŠ laudova se speciál

ními třídami z 264 na 274 vzdělávaných 
dětí a to navýšením na pracovišti Brunne
rova 1011/3 z 60 na 70 vzdělávaných dětí,

–  navýšení kapacity školní jídelny mŠ lau
dova se speciálními třídami z 324 na 
338 stravovaných a to navýšením kapacity 
na pracovišti Brunnerova 1011/3 z 86 na 
100 stravovaných.

Barbora Skalníková, DiS.,
kancelář starostky

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

Úvodní slovo
Úřední hodiny
Úřadu mč Praha 17

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

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

Czech POINT Španielova 1280:
v úředních hodinách živnostenského odboru

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

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

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

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

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

PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 17 SE KONÁ 11. 12. 2013 V 15 HODIN.
Místo konání: ZŠ genpor. Františka Peřiny, Socháňova 1139, Praha 17 – Řepy.
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Vážení čtenáři,

přichází měsíc listopad a s ním i čas sy
chravého podzimu, padajícího listí a du
šičkového přemítání. svátek zemřelých za
hajuje tento měsíc a je pro každého z nás 
jistě chvílí jakéhosi zastavení a vzpomíná
ní na naše blízké, kteří zde již nemohou 
být s námi. 
Ovšem listopad, to není jen čas vzpomínek 
a dušičkových svíček, ale čeká nás samo
zřejmě i několik zajímavých akcí.
Jistě se již všechny řepské děti, ale 
i dospělí, těší na tradiční svatomartinský 
průvod. nevím, zda letos svatý martin při
jede na „bílém koni“ se sněhovou nadílkou, 
ale je jisté, že 11. listopadu na vás bude 
martin čekat na koni u Domova sv. karla Bo
romejského, odkud vyráží průvod s lampio
ny směrem ke kostelíku sv. martina a dále až 
na travnaté prostranství před radnici, kde 
se všichni můžete těšit na krásný ohňostroj 
či martinskou koblihu.
A jaké by to byly oslavy svátku sv. marti
na bez martinské zábavy? i ta samozřejmě 
bude! Jsem moc ráda, že vás mohu pozvat 
do zrekonstruovaného sálu Řepské soko
lovny, kde se bude v pátek 15. listopadu 
pořádat martinská zábava. Věřím, že se 
vám opravené prostory budou líbit a tento 
večer, zasvěcený vlastně patronu Řep, bu
de první krásnou akcí, která v novém sále 
proběhne. 
těší mě, že se nám daří opravovat místa kul
turního života v Řepích a děkuji vám také za 
vaši shovívavost, trpělivost a porozumění 
s problémy, které se vyskytují v souvislos
ti s nákladnou a kompletní rekonstrukcí 
kulturního centra Průhon. Odměnou nám 
budou moderní nové prostory, jež přinesou 
kulturní vyžití nám všem.

Bc. Jitka Synková

slovo starostkySetkání s občany
13. 11. 2013 od 17.30 hodin

Přijďte diskutovat s vedením radnice 
nejen na téma

DOPRAVNÍ SITUACE 
V HORNÍCH ŘEPÍCH

Těšíme se na vás!
Martin Marek, místostarosta

Kulturáček na Bílé Hoře
Ke Kulturnímu domu 14, Praha 17 – Bílá Hora

Městská část Praha 17, Farnost sv. Martina, o. s. Naše Řepy pořádají

Pondělí 11. listopadu od 17 h

Pátek 15. listopadu od 20 h

Lampiony s sebou!
Průvod vychází od Domova sv. Karla 
Boromejského, ul. K Šancím.
Ohňostroj na ploše před radnicí 
po skončení průvodu od 18 hodin.

Sokolovna 
Řepy
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toto krátké sdělení je stručnou reakcí na ně
které články z tohoto a minulých čísel Řepské 
sedmnáctky, které v někom snad mohou vyvolat 
dojem, že v řepském zastupitelstvu panuje nad 
vším absolutní shoda. Chci jen za sebe a své ko
legy občanům sdělit, že i zastupitelstvo v Řepích 
má své opoziční zastupitele. A není nás zase tak 
úplně málo, vždyť současná radniční koalice 
vládne v Řepích většinou, která je „nadpolovič
ní“ o jeden jediný hlas. 
Pokud se někdo zúčastnil některého ze zase
dání zastupitelstva, ví, že opozice má na mno
ho věcí odlišné názory. Obecně nesouhlasíme 
s tím, jak rychle chce naše městská část utratit 
finance získané privatizací bytového fondu. 

tady je asi největším jablkem sváru multi
funkční sportovní areál, jehož cena s postupu
jícími přípravami realizace vystoupala příliš 
vysoko a lze předpokládat, že bude dále stou
pat. Známe argument Radnice, že za navýšení 
ceny může bazén, ale domníváme se, že bazén 
je z celého projektu právě tím prvkem, který 
by v budoucnu skutečně mohl sloužit běžným 
občanům Řep. naopak dvě haly s mezinárodní
mi parametry, restaurace a hotel či ubytovna 
nám přijdou nadbytečné. Zvláště v situaci, kdy 
jsme přesvědčováni, že prodej několika dalších 
bytů z městského fondu dostane městskou 
část do situace, že nebude dostatek financí 
na úklid chodníků. Ale jsou zde i další věci, 

na které máme jiný pohled a názor než vede
ní radnice. často a opakovaně také voláme po 
lepším  a úplnějším informování opozičních 
zastupitelů. 
nechceme být jen útočnou opozicí, která je vždy 
ze zásady proti. Dobrou věc, která je podle nás 
ku prospěchu Řep, rádi podpoříme. Chceme čte
náře Řepské sedmnáctky informovat o našem 
pohledu na dění v městské části a seznamovat je 
s našimi názory. Pokusíme se proto do každého 
dalšího čísla časopisu připravit článek na téma 
„Jak to vidí opozice“. 

Za opoziční zastupitele 
Martina Vojíková Vítková 

Zájem ze strany publika byl značný, a tak téměř 
zaplněnou aulu v pět hodin uvítal Bc. Jaroslav 
červený, vedoucí Odboru správy obecního ma
jetku, který se pro toto odpoledne ujal role mo
derátora.
Diskutovat s občany přišla samozřejmě starost
ka, Bc Jitka synková, místostarostové martin 
marek, mgr. Bořek černovský a tomáš Finger. 
nechyběl ani tajemník Úřadu městské části Pra
ha 17, ing. lubomír němejc.
setkání bylo zahájeno otázkou týkající se dal
šího osudu benzínové pumpy při ulici slánská, 
vedení radnice velmi zajímal názor řepských 
občanů na další možné využití tohoto prostoru. 
následně se diskuze živě rozvinula, řepské obča
ny zajímaly zejména otázky týkající se plánova

ného sportovního centra na Chobotě, jeho mož
ného rozsahu a využití, Domova s pečovatelskou 
službou či privatizace bytů. nechyběly ovšem 
ani připomínky týkající se běžného života, jako 
je např. osvětlení v horních Řepích.
Věříme, že toto setkání přineslo řadu zajímavých 
podnětů pro řepské politiky na jedné straně, 
stejně tak i odpovědi na mnohé otázky občanů 
na straně druhé. 

-ras-

Foto: -ras-

Foto: -ras-

Opoziční zastupitelé v Řepích: Jsme tady

Veřejná diskuze s občany
První otevřená beseda vedení radnice s občany naší městské části se uskutečnila 26. září v Základní škole genpor. Františka 
Peřiny v Socháňově ulici. Cílem této akce bylo zejména umožnit řepským občanům získat vysvětlení k některým projektům 
a otázkám týkajících se Řep. Příchozí také byli seznámeni s plánovanými záměry vedení do budoucna. Každý návštěvník 
měl možnost během dvouhodinové debaty přednést zástupcům vedení své připomínky k místnímu současnému dění.

13. listopadu je plánováno další setkání 
s občany, které tentokrát proběhne 
v kulturáčku na Bílé hoře. Jeho hlavním 
tématem bude dopravní situace v horních 
Řepích.
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Již v několika předcházejících vydáních Řepské 17 
vás postupně seznamujeme s příjemci grantů na 
podporu veřejně prospěšných činností. Formou 
grantů naše městská část rozděluje veškerý pří
jem, který obdržela ze zdanění loterií a jiných po
dobných her. největší část přesahující 1,8 mil kč 
byla letos vyčleněna na podporu řepského sportu. 
Důvodem této štědrosti je skutečnost, že na rozdíl 
od školství, kultury a sociálních služeb, které jsou 
dostatečně finančně podporovány a zabezpeče
ny přímo z rozpočtu městské části, není řepský 
sport jiným způsobem naší radnicí spolufinan
cován, než výše zmíněnými granty. následující 
výčet příjemců doplňuje již uveřejněné informace 
o grantech směřujících do oblasti sportu a dává 
ucelený přehled o rozdělení financí.

Volejbalový oddíl – Sportovní klub ŠPANIELKA 
ŘEPY obdržel grant ve výši 196 tis. kč. Výše gran
tu odráží velmi dobré výsledky, kterých řepské 
volejbalistky dlouhodobě dosahují. Finance 
z grantu budou použity zejména na pomoc s fi
nancováním pronájmu sportovní haly, neboť 
v Řepích neexistují prostory, kde by mohly být 
provozovány regulérně sálové míčové sporty, 
a tak všichni příznivci těchto sportů z Řep jsou 
nuceni cestovat do některých ze sousedních, 
lépe vybavených, městských částí. menší část 

grantu bude dále sloužit k spolufinancování 
přípravy a účasti volejbalistek na finále mistrov
ství republiky kadetek.

Dalším sportem, kterému se v Řepích daří, je 
softbal. tým žen hraje nejvyšší ženskou soutěž 
– Extraligu žen v softballu a absolvuje každo
ročně 1 až 2 zahraniční turnaje v rámci Evropy. 
OS Softball club Řepy obdržel 160 tis. kč a Soft-
balový oddíl při ZŠ Jana Wericha 24,5 tis kč. 

První ze jmenovaných obdržel vyšší částku 
vzhledem k účasti na zahraničních turnajích 
a část grantu je také určena na údržbu softbalo
vého hřiště, které užívá i druhý softbalový oddíl.

Další dva příjemci grantů patří do kategorie si
lových sportů. Klub Silového trojboje Sporting 
Apis obdržel na svoji činnost 76 tis. kč, přičemž 
větší část tohoto grantu je určena na pořádání 
soutěže 21. mistrovství čR masters v silovém 
trojboji. kdo sleduje tuto sportovní oblast, mu
sel s povděkem zaznamenat, že Řepy se v uply
nulých letech staly místem pravidelných mis
trovských závodů tohoto atraktivního sportu, 
a to zásluhou zmíněného klubu. Druhý z této 
skupiny silových sportů, TUFF STUFF DIRES o.s. 
získal 40 tis. kč. Oba kluby užijí grant na spor
tovní vybavení, na startovné, na vybavení posi
lovny a pronájem sportovního zařízení.

Dále grant na podporu sportu obdržel bas
ketbalový oddíl BC ŘEPY BULLS, a to ve výši 
40 tis. kč, grant je určen na přenosnou světel
nou tabuli s časomírou. Grant 52 tis. kč získal 
Sportovní klub cyklistů Praha na pořádání 
závodů horských kol a cyklokrosu v Řepích. 
A poslední příjemci z této kategorie grantů 
jsou řepští hasiči, lépe řečeno hasičský dorost, 

který si požádal o grant ve výši 20 tis. kč, který 
jim byl v plné výši také přidělen, a to především 
na financování soustředění oddílu mladých ha
sičů, pronájem tělocvičny a nákup materiálně 
technického zabezpečení.

Granty na podporu volnočasových aktivit 
dětí, mládeže, seniorů a občanů se ZTP
kromě sportu podporují granty naší městské 
části i další možnosti trávení volného času všech 

skupin občanů s důrazem na využití volného ča
su dětí, mládeže a seniorů. na podporu těchto 
aktivit bylo vyčleněno 730 tis. kč. O klubech, 
které mají ve své náplni mimo jiné i letní tábo
ry, a grantech, které obdržely, jsme informovali 
před prázdninami. 
Další granty z této skupiny obdržela Taneční 
skupina mažoretek Picasso, a to grant ve výši 
20 tis. kč určený na doplnění kostýmů pro che
leaders, obuv pro mažoretky, pompomy, hůlky, 
hole, hudbu apod. 
Grant obdrželo také Mateřské centrum Řepík, 
které požádalo o grant ve výši 25 tis. kč, a tento 
grant mu byl přiznán v plné výši. mateřské cen
trum tak získalo finance na kulturní, společen
ské a vzdělávací akce, divadélka a kurzy vedoucí 
k posilování znalostí dětí předškolního věku. 
Grant ve výši 30 tis. kč obdrželo občanské sdru
žení Zdravá rodina na nákup speciálních pla
veckých pomůcek (desky, plavecké pásy, rukávy, 
míče) a na zajištění plavání hendikepovaných 
dětí. 
FIGHTERS KLUB získal grant 20 tis. kč na 
zajištění letních a zimních soustředění pro děti, 
a to především na částečnou úhradu nákladů 
spojených s ubytováním a na dopravu. 
Sdružení pro Kulturu Nejen Dětem obdrže
lo grant 40 tis. kč na dotaci části kurzovného, 
nákup pomůcek, materiálu, vybavení a finanční 
zajištění rozšíření nabídky o muzikálový kroužek 
pro mladší děti a o kurz minikonzervatoře pro 
děti starší. 
Centru sociálně zdravotních služeb byl přiznán 
grant 110 tis. kč na zajištění kurzů na PC pro řep
ské seniory, na provoz komunitního centra, na 
dva výlety pro seniory a občany se zdravotním 
hendikepem a na návštěvu muzikálu pro padesát 
dětí z nízkoprahového klubu 17. Poslední z této 
skupiny je Kulturní centrum Průhon, které 
obdrželo grant ve výši 105 tis. kč na vybavení 
dětského tábora pořádaného v rámci turistické
ho kroužku ŤAPkA, na dovybavení tohoto klubu 
a na organizaci dětského terénního závodu na 
horských kolech.

Mgr. Bořek Černovský,
místostarosta

Další příjemci grantů

Foto: Marek Malinkovič
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Za slunečného počasí doznívajícího babího lé
ta proběhlo ve čtvrtek, 26. září, slavnostní po
klepání základního kamene hasičské zbrojnice, 
která by v Řepích měla vyrůst do konce srpna 
příštího roku. hladký průběh stavby budoucí 
zbrojnici popřála starostka Bc. Jitka synková, 
místostarostové martin marek a tomáš Finger, 
velitel sboru řepských dobrovolných hasičů 
lubomír spálenka, vedoucí Odboru územního 
rozvoje a investic ing. Alois Podaný a nejstarší 
člen sboru dobrovolných hasičů 
v Řepích ludvík Dlouhý.

Dvoupodlažní stavba bude slou
žit jednotce dobrovolných hasičů 
Řepy. V přízemí se plánují garáže 
pro čtyři zásahová vozidla, sušící 
věž, sklady, v patře pak zázemí 
pro hasičskou pohotovost, kan
celáře, klubovna, šatny, sociální 
a hygienické zázemí. stavba vy
chází z typového projektu schvá
leného hl. m. Prahou pro jednot
ky dobrovolných hasičů v Praze, 
s úpravou pro místní podmínky. 
Vzhledem k těsné blízkosti letiště 
Václava havla Praha a městského 

silničního okruhu se nedají vyloučit mimořádné 
situace, které na naše hasiče čekají, což dokazují 
i nehody z celého světa v posledních letech. Po
čet výjezdů řepských dobrovolných hasičů se po
hybuje mezi 20–45 výjezdy ročně. Jednotka za
sahuje nejen při větších akcích v  Praze, ale také 
v rámci celé české republiky (můžeme jmenovat 
např. povodně na moravě – Uherské hradiště, 
v severních čechách – liberec nebo Frýdlant). 
Jednotka řepských dobrovolných hasičů sídlí od 

roku 1959 v budově č. p. 23, 
v ulici Žalanského. V roce 
1992 byla však v rámci resti
tucí budova vrácena původ
ním majitelům a dobrovolní hasiči musí za tyto 
prostory platit poměrně vysoké nájemné. 
Vedení městské části Praha 17 se proto od ro
ku 1995 snaží zajistit výstavbu nové hasičské 
zbrojnice. Jako pro výstavbu vhodný byl vybrán 
pozemek č. parc. 262/1 a 262/4 k.ú. Řepy při 

ul. Žalanského. část těchto po
zemků (1971 m2) městská část 
Praha 17 koupila od Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech ma
jetkových  za 5,4 mil. kč a zaháji
la práci na zpracování projektové 
dokumentace a vyřízení potřeb
ných povolení.
Po dohodě s hl. m. Prahou bylo 
v loňském roce převedeno inves
torství stavby na Odbor měst
ského investora hl. m. Prahy. 
městská část Praha 17 přispěla 
na stavbu 5 mil. kč, zbytek hradí 
hlavní město Praha. 

Bc. Libuše Slezáková,
Odbor územního rozvoje a investic

V Řepích vyroste nová hasičská zbrojnice

Foto: -ras-

možnost levného stravování nabízí v naší měst
ské části všechny základní školy, Centrum soci
álně zdravotních služeb či Domov sv. karla Bo
romejského.
V tomto čísle Řepské 17 vám chceme znovu před
stavit jednotlivé možnosti stravování.
✓ Centrum sociálně zdravotních služeb
CsZs nabízí oběd za cenu 50 kč. Výběr je možný 
vždy týden předem ze čtyř nabídek na každý den, 
polévka je v nabídce jednotná. Jídla jsou šokově 
zchlazena, balena v jednorázových plastových 
obalech, v lednici vydrží až čtyři dny. není proto 
potřeba mít speciální nádoby. Pokud má stráv
ník zájem o dovoz jídla až domů, je to možné. 
Jedná se o sociální službu a cena je stanovena 
na 15 kč za jednu donášku. Je možné si objednat 
více jídel na jeden den – např. v pátek na víkend 
nebo svátky, ale dovážka se platí jen jednou. 
Rozvážka probíhá v pracovní dny v dopoledních 
hodinách, včetně prázdnin.
Platba probíhá zálohově podle předpokladu počtu 
odebraných jídel. na konci měsíce je provedeno 
vyúčtování a vyrovnáno (nedoplatek, přeplatek).
kontakt: recepce CsZs 235 314 141 nebo 
235 313 182 nebo mobil 777 575 117, kontaktní 
osobou je pan hruška.
Odběr obědů je sociální službou, proto je nutno 

mít písemnou smlouvu s CsZs. služba je určena 
pro řepské občany, případně seniory ze Zličína 
nebo osoby, které se dočasně dostaly do těžké 
sociální situace (stav po operaci, zhoršení zdra
votního stavu apod.). smlouvu vyřizuje sociální 
pracovnice, paní koštelová, tel. 235 314 141. 
Vždy je nutno se telefonicky předem objednat.

Všechny základní školy nabízí občanům Řep 
možnost objednání obědů s možností buď pří
mého využití jídelny školy nebo odnesení v jí
dlonosičích.

✓ ZŠ J.Wericha, Španielova 19/1111
na této škole je jídelna i pro cizí strávníky, kde 
se mohou senioři naobědvat nebo si vzít oběd 
s sebou domů. Jídelna funguje ve všech pra
covních dnech s výjimkou prázdnin a dnů ře
ditelského volna. Oběd je třeba objednat den 
předem, nejpozději do 8 hodin téhož dne. Výběr 
je možný ze dvou jídel. Jídelníček lze nalézt na  
http://www.zsjanawericha.cz/jidelnilistek.
Cena menu je 68 kč.
kontakt na školní jídelnu: 235 302 510.

✓ ZŠ genpor. Fr. Peřiny
tato jídelna má dvě pracoviště. Oběd je třeba ob

jednat den předem, nejpozději do 8 hodin téhož 
dne. také tuto nabídku lze využívat ve všech pra
covních dnech s výjimkou prázdnin a dnů ředi
telského volna. Výběr je možný ze dvou jídel. Jí
delníček lze nalézt na http://www.zsperina.cz.
kontakt na školní jídelnu: 235 314 420.
Pracoviště Socháňova 19/1139
na tomto pracovišti je jídelna pro cizí strávníky, 
kde se mohou senioři naobědvat nebo vzít oběd 
s sebou domů.
Pracoviště Laudova 10/1024
Zde je možné si obědy pouze vyzvedávat, proto
že škola nemá jídelnu určenou pro cizí strávníky.
Cena menu je jednotná 50 kč.

✓ Domov sv. Karla Boromejského
Domov nabízí možnost stravování pro veřejnost 
celoročně, v době od 12 do 13 hodin. nabízen 
je pouze jeden druh jídla, který je možno kon
zumovat v místní jídelně nebo si jej odnést ve 
vlastních nádobách domů. Oběd lze objednat 
nejpozději do 8 hodin ráno téhož dne. Jídelní 
lístek je stanovován vždy na jeden týden a je vy
staven ve vrátnici a v jídelně Domova. 
Cena oběda činí 70 kč.
kontakt do kuchyně Domova: 775 851 630.

-red-

Obědy pro seniory v Řepích



ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 

V neděli 1. prosince v 17 hodin. 
Ulice Makovského, tramvajová zastávka Slánská,  
naproti obchodnímu centru. 

Slavnostní akci doprovodí svým vystoupením  
pěvecké sbory žáků MŠ Socháňova,  
ZŠ genpor. Fr. Peřiny a ZUŠ Blatiny
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Co přinese začátek adventu?
Advent znamená latinsky „příchod“, a tato doba s sebou tradičně přináší čas příprav na Vánoce, tedy období, jež zahrnuje čtyři 
týdny před Štědrým dnem. Letos první adventní neděle připadla na 1. prosince. Jak je již dobrým zvykem v naší městské části, 
čekají na vás zajímavé akce. Přijďte se tedy vánočně naladit, zazpívat si koledy a užít si příjemné adventní atmosféry.

MIKULÁŠ PRO DĚTI
V neděli 1. prosince od 14 hodin.
Veselé mikulášské odpoledne pro všechny  
děti v nově zrekonstruované sokolovně.
Sokolovna Řepy

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Ve čtvrtek 5. prosince od 17 hodin.

S Mikulášem, čertem a andělem a s dalším 
zábavným doprovodným programem.

Vstupné dobrovolné!
Balíčky na nadílku s sebou, nebo lze 

na  místě dokoupit balíček v ceně 100 Kč.
Kulturáček na Bílé Hoře

Vyhlášení vítězů 16. ročníku Ceny ViA BOnA, 
jež je prestižním oceněním jednotlivců i spo
lečností za dobročinné úsilí v české republice, 
proběhlo ve čtvrtek 3. října.
Cenu za osobní zaujetí „srdcař roku“ jedno
značně získal triatlonista, sportovní nadšenec 
a orga nizátor mnoha akcí pro děti, tomáš sla
vata. 

V současnosti spolupracuje s nadačním 
fondem Albert a po celé české republice 
pořádá řadu sportovních akcí a besed pro 
děti. O ukončení série Atletické ligy, která 
probíhala v Řepích, jsme vás informovali 
v minulém čísle Řepské 17.
Osud tohoto sportovce byl velice pohnutý, 
sám pochází ze sociálně slabé rodiny, vycho
vávala ho převážně ulice. Přesto našel v sobě 
ohromnou sílu nepříznivý osud změnit, opustit 
problémové prostředí a přebytečnou energii 
věnovat sportu. Dnes je z něj velmi úspěšný 
sportovec, kromě toho věnuje spoustu svého 
času a schopnosti do projektů pro děti, které 
mají také „těžší startovací podmínky“ do živo
ta. Jistě je pro ně inspirací i vzorem.
Ve svých 21 letech si do pěstounské péče vzal 
své dva synovce, kterým nabídl lásku, péči 
i domov, který mu chyběl v jeho dětství.

tomáši slavatovi posíláme velkou gratulaci 
i poděkování za jeho neúnavnou sportovní čin
nost s dětmi!

-ras-

Tomáš slavata – srdcařem roku

Foto: -ras- Foto: -ras-
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Kam s bioodpadem
Stanoviště BIOVOK:

•  parkoviště v ul. na moklině (u rest. U hasiče) – 3. 11. (neděle) 
13 – 16 hod;

•  křižovatka ul. ke kulturnímu domu x U Boroviček – 10. 11. 
(neděle) 13 – 16 hod;

•  parkoviště v ul. hofbauerova x Žufanova  – 17. 11. (neděle) 
13 – 16 hod;

•  křižovatka ul. k trninám x laudova – 23. 11. (neděle) 13 – 16 hod.

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

Ing. Jaroslava Hrdličková,
Odbor životního prostředí a dopravy

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:

7. 11. (čtvrtek)
•  křižovatka ul. Bendova – Bazovského (u parkoviště): 15.00 – 15.20
•  ul. makovského (u č. 1394 – vjezd do podzemních garáží): 

15.30 – 15.50
•  ul. Galandova (u č. 1246): 16.00 – 16.20
•  ul. Španielova (u školy): 16.30 – 16.50
•  křižovatka ul. Španielova – Žufanova (parkoviště): 17.00 – 17.20
•  ul. socháňova (slepé rameno – u školy): 17.30 – 17.50
•  ul. Vondroušova (u výtopny – u stání kontejnerů): 18.00 – 18.20
•  ul. Jiránkova (parkoviště): 18.30 – 18.50

Ing. Jaroslava Hrdličková,
Odbor životního prostředí a dopravy

N

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

Po celou dobu přistavení bude přítomna obsluha, která bude koordi
novat ukládání odpadů. VOk nebudou na daném stanovišti zůstávat 
přes noc.
VOk jsou financovány z prostředků magistrátu hlavního města Prahy.

•  parkoviště v ul. Drahoňovského: 1. 11. 

•  křižovatka k trninám x laudova:  
6. 11., 7. 11., 8. 11., 9. 11., 10. 11. 

•  parkoviště v ul. na moklině u rest. U hasiče:  
13. 11., 14. 11., 15. 11.

•  parkoviště u objektu Bílý Beránek: 27. 11., 28. 11., 29. 11. 

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

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

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

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

přehrávače, telefony apod.) 
✗   stavební suť

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

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

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

•  Praha 5 – Jinonice, ul. Puchmajerova (u křižovatky s Radlickou), 
tel.: 251 612 343.

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

Ing. Jaroslava Hrdličková,
Odbor životního prostředí a dopravy

Zajímá vás aktuální dění v Řepích?
informace naleznete na webových stránkách městské 
části Praha 17 www.repy.cz.
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Zima už nám pomalu dýchá na záda a přišel čas na kontrolu šatníků. možná 
si zasloužíme nějaký hezký nový kousek pro radost a oživení? Děti zase ze 
všeho vyrostly a my řešíme, co s nepotřebnými oděvy.
Obyvatelé mč Praha 17 si již zvykli na službu POtEX – do kontejnerů odná
šejí nepotřebný textil, který může dále posloužit. V lokalitě naleznete kon
tejnery v ulicích čistovická, makovského u prodejny BillA, Šímova, Špa
nie lo va a Žalanského, jsou přístupné 24 hodin denně po celý rok. Z výtěžku 
jsou pak podporovány neziskové organizace – nadace naše dítě, klokánek, 

kapka naděje, Pomocné tlapky. nyní přišla společnost POtEX s novou služ
bou pro veřejnost – a tou je lokátor kontejnerů v Praze a blízkém okolí. 
stačí zadat lokalitu a ulici, kde bydlíte či pracujete a lokátor vám nabídne 
nejbližší a nejvhodnější kontejnery.
najdete ho na webu POtEX www.potex.cz spolu s dalšími informacemi.

Anna Bezdomniková,
obchodní ředitelka Potex s.r.o.

Neznámý nenechavec poničil v úterý 15. října 2013 vývěsku Úřadu městské části Praha 17 a nově osazenou 
tabuli řepské Naučné stezky. Jednalo se o dvanácté zastavení, umístěné hned vedle polikliniky.
Následky vandalismu se sice podařilo částečně odstranit, přesto škoda na akátovém dřevě stojanu naučné 
tabule je značná.

Vyhlašujeme tedy odměnu ve výši 1 000 Kč za informace vedoucí k dopadení pachatele!

Pejskař pejskařům
Již několik let máme doma fenku oříška z útulku. Pečujeme o ni s láskou 
a doufáme, že se jí u nás líbí. se stejnou láskou však dbáme na naše okolí 
a prostředí, ve kterém žijeme. snažíme se tedy po ní vždy sebrat exkre
menty, ať už jsou u chodníku či dál v trávě. Bylo by mi trapně to po našem 
pejskovi neuklidit. styděla bych se a přišla bych si jako hloupoučké malé 
dítě. naštěstí většina páníčků našich psích kamarádů činí totéž a exkre
menty uklízejí. 
O to víc mě potom mrzí a stydím se, když potkám pejskaře – např. pána 
v letech, který vidí, že jeho pes koná potřebu a on dělá, že se ho to netýká. 
Já takové chování nechápu a chci tímto poprosit majitele, ať už velkých 
či malých pejsků, kteří se chovají stejně, jednejte podle svého nejlepšího 
svědomí a dobrého vychování. Buďme všichni ke svému okolí ohledupl
ní. také chci poprosit pejskaře, kterých se tento článek úplně netýká, své 
psí kamarády milují a exkrementy sbírají, pojďme společně naučit ostatní 
majitele psů, jak se o ně pečuje se vším všudy. Pokud uvidíte někoho, že 
nedělá to co má, slušně ho na to upozorněte, a třeba mu i dejte pytlík. 
Doufám, že už nikdy nebudu muset psát takovýto článek...

Ing. Petra Besserová

Poděkování!
Vážená redakce,
ráda bych vaším prostřednictvím poděkovala strážníkům městské po
licie s osobními čísly 3069 a 3273.
někdo by určitě řekl, že být nápomocní občanům mají tito lidé v náplni 
práce, já jim chci i přesto moc poděkovat. Jsou to lidé opravdu na svém 
místě. Celá událost, o které bych se ráda zmínila, se stala 7. října 2013, 
asi ve čtvrt na dvanáct dopoledne. Paní na invalidním vozíku přejížděla 
v Bendově ulici za poliklinikou na chodník, když se jí na nerovném teré
nu vysmeklo přední kolečko a ona zůstala nešťastná stát na místě. Ani 
přes mou pomoc, pomoc kolem projíždějícího pána a jednoho tatínka 
s asi půlročním chlapečkem, se nám nepodařilo kolečko nasadit zpět. 
teprve přivolaní strážníci si věděli rady a vozík během chvilky zpro
voznili. Ještě jednou oběma strážníkům děkuji. moje poděkování pa
tří i službě na dispečinku. 

Nehodou postižené, skoro devadesátileté  
paní Absolonové přeji hodně zdraví a pohody.

Blanka Sochrová

Kontejnery na textil v Řepích
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V úterý 1. října 2013 proběhlo na radnici 
slavnostní vítání nových řepských občánků. 
maminky a jejich miminka přivítala svým 
proslovem starostka městské části Praha 17, 
Bc. Jitka synková, a také děti z mŠ laudova 
– sluníčko, které předvedly krásné a veselé 
vystoupení plné říkanek a písniček. každá 
maminka navíc z rukou starostky obdrže
la kytičku a novým „řepánkům“ bude jejich 
slavný den připomínat i zlatý přívěsek ve tva
ru čtyřlístku. samozřejmostí byly také četné 
fotografie a dvd nahrávka, kterou městská 
část věnovala všem dětem.

Novými řepskými občánky se stali:
matěj havelka, natália svobodová, Jan le
ták, Štěpán turna, michal Veselý, kateřina 
kačírková, Viktorie Jašková, Elena Janouš
ková, Barbora Vejvodová, Albert Štrobl, 
Vojtěch Dolák, Elenka Škochová, sofie Anna 
Švamberová, David červenka, markéta kna
pová, Vojtěch slezák, Eliška Zýchová, Ema 
kuzmová, Filip kurka.

Všem dětem a jejich rodinám přejeme jen 
to nejlepší do dalších let v Řepích!

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

-mish-

Vítání občánků

Foto: -mish-

Foto: -mish-

mC Řepík 
informuje
měsíc říjen byl ve znamení zahájení „školičkové“ 
sezóny našeho mateřského centra.
každý den probíhají školičky pro (pra)rodi
če s dětmi, kde si děti pohrají, výtvarně tvoří, 
zacvičí si a zatancují, zazpívají v doprovodu 
hudebních nástrojů, seznámí se s angličtinou 
a maminky si vyměňují své zkušenosti.
Tato sezóna nabízí také spoustu novinek:
např. konverzační program čEŠtinA PRO CiZinCE 
pro maminky s dětmi, pro něž čeština není rod
ným jazykem, a které by si rády český jazyk zdo
konalily. Přijďte mezi nás (Út: 10,45–12 h).
CZECH FOR FOREIGNERS if you live in Prague 
with a small kid and you want to improve your 

czech language (and maybe find some new 
 friends), come to our conversational classes 
every tuesday at 10.45. Children will play and 
we will discuss interesting topics and have fun!

Další novinkou je „školička“ pro ty nejmenší děti 
od 6 měsíců MIMINKA I. nabízející pestré akti
vity cílené na rozvoj motoriky, řeči, socializace. 
můžete se těšit např. na písničky s hudebními 
nástroji, říkanky, pohybovou činnost pro ma
minky s dětmi, polohování na míčích, volnou 
hernu atd. (Po: 9–10,15 h, pro starší děti od 
1 roku od 10,45–12,00 h).

Pro maminky, které s dětmi pravidelně dochá
zejí na naše dopolední aktivity, jsme připravily 
také odpolední KOUTEK ŘEPÍK – hlídání dětí pro 
děti od 2 let do předškolního věku (st: 15–18 h, 
nutno objednat předem) nebo možnost uspořá

dání NAROZENINOVÉ OSLAVY v prostorách naší 
útulně vybavené herny pro děti do 9 let (Po, Pá, 
ev. so dle domluvy).

Veškeré informace na http://mcrepik.webnode.cz/
těšíme se na vás!

Silvie Faletti,
Předsedkyně MC

Foto: Petr Štěpánek



INfORmuJEmE

11

Centrum sociálně zdravotních služeb 
s radostí oznamuje, že pilotně otevřelo 
bezplatné kurzy výuky cizích jazyků pro 
řepské seniory. 
Dne 30. září 2013 proběhlo pod vedením 
ing. Dzurendové zahájení první lekce.
Případné další zájemce uvítáme v pon
dělí v 17 hodin na výuku angličtiny 
a v 18 hodin pak na výuku francouzštiny. 
Vyučování probíhá v prostorách nZDm 
klub 17, socháňova 1221, Praha 17.
lekce jsou vhodné i pro úplné začáteč
níky.
Bližší informace: mgr. monika čermáko
vá, tel. 775 59 17 00, email cszs@iol.cz

-red-

Pod doškovými 
střechami
Po stopách autora této knihy – Václava Beneše 
třebízského, jsme se vydali na výletu pořádaném 
a organizovaném pro seniory. naše putování na 
severozápad od Prahy, do třebíze, organizované 
místním úřadem a Centrem sociálně zdravotních 
služeb, jsme podnikli 12. září. 
Autokarový zájezd byl věnovaný, tak jako každý 
rok, klubu seniorů Průhon a klAsu Bílá hora. 
V rámci výletu jsme navštívili spisovatelův rodný 
dům s jeho muzeem, několik historických cha
lup a statek, což nám svým vybavením, nástroji 
a povozy připomínalo život našich prababiček 
a trochu i naše dětství.
Po výborném obědě jsme ještě zajeli do Pa
nenského týnce, kde jsme obdivovali zbytky 
monumentálního gotického kostela a kláštera 
klarisek.
Po celou dobu výletu o nás bylo vzorně postará
no. i počasí nám jako vždy přálo.
Za vše patří velký dík starostce Bc. Jitce syn
kové, PhDr. Jindřichu kadlecovi, mgr. monice 
čermákové, Janě Štěpánkové, i všem ostatním, 
kteří se na zdaru akce podíleli.

Za KLAS Bílá Hora
Jarmila Vávrová

Programy pro řepské seniory
Klub seniorů Průhon
Každou středu, od 9 do 11 hodin, v klubu 17, 
socháňova 1221, Praha 17. Vstup volný.
klub vede ivana Jelínková.
Program v listopadu: 6. 11. Fyzioterapie s pí smé
kalovou, 13. 11. Volný program, 20. 11. turnaj 
v bowlingu (3 dráhy/2 hodiny), 27. 11. Volný pro
gram – Adventní dílna.

Klub aktivního stáří (KLAS)
Každé pondělí, vždy od 14 do 16 hodin, kulturá
ček na Bílé hoře, ke kulturnímu domu 14, Praha 17. 
Vstup volný. klub vede miluše Pražáková.
Program v listopadu: 4. 11. Beseda Ps (pečova
telská služba). seznámení s ceníkem všech služeb, 
11. 11. naučnou stezkou Prahy 17. Beseda s Doc. 
PaeDr. J. Farkačem, Csc. a J. hájkem, 18. 11. Osla
va jubilantů – k poslechu nám zahraje p. kotas, 
25. 11. Volný program.

Klub Gemini (zdravotně znevýhodnění)

Každé pondělí, vždy od 15.30 do 17.30 hodin, 
nízkoprahové zařízení klub 17, socháňova 1221, 
Praha 17. Vstup volný. klub vede majka hallerová.
Program na listopad: Volný program v termínech – 
4. 11., 11. 11., 18. 11., 25. 11. 

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

 PhDr. Jindřich Kadlec, ředitel CSZS

Foto: -mish-

Výuka cizích jazyků pro řepské seniory

Děkujeme, že nám píšete!
Vážení čtenáři, děkujeme za vaše názory, 
podněty a upozornění!

Kontakt:   234 683 544, 602 228 276, 
redakce@repy.mepnet.cz. -red-
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slavíme šesté narozky!
Již šesté narozeniny oslavil začátkem října klub 17. nízkoprahové zařízení, 
které od 1. července 2007 přináší radost, pomoc i poznání mnoha řepským 
dětem ve věku od šesti do osmnácti let.
tři dny v týdnu vítá klub své návštěvníky v socháňově ulici, aby nabídl dě
tem mnoho aktivit. ty menší tady najdou zábavu v podobě rukodělného 
tvoření, hraní i sportovních aktivit, ti starší se mohou účastnit mnoha za
jímavých besed a přednášek. to není vše – po dohodě s pracovníkem centra 
je možné zde probrat i složité životní situace či se „jen“ přijít vypovídat, 
najít spřízněnou duši nebo radu a pomoc…
A jak tedy probíhala oslava šestých narozenin tohoto zařízení?
Přítomné přivítala starostka městské části Praha 17, Bc. Jitka synková, 
která poděkovala všem pracovníkům klubu za jejich obětavou práci a po
přála jim mnoho zdaru i do dalších let.
mezi gratulanty nemohla chybět ani patronka klubu 17, herečka a mo
derátorka Valerie Zawadská, ta navíc přítomné seznámila se zajímavými 
statistickými údaji, týkajícími se provozu klubu – dokážete si např. před
stavit, že se dveře klubu otevřely více než 25 000 krát, ročně sem přijde 
okolo 4 200 párů nohou prostřednictvím 230 dětí!
Ředitel centra sociálně zdravotních služeb, PhDr. Jindřich kadlec, předal 
oběma dámám kytici s díky za skvělou spolupráci. samozřejmě s květinou 
nezapomněl ani na Annu Baumovou, úzkou spolupracovnici tohoto zařízení. 
V řadě gratulantů nemohli ovšem chybět ani místostarostové martin marek, 
mgr. Bořek černovský, tomáš Finger, zastupitel mUDr. Antoine katra. Popřát 
vše nejlepší do dalších let přišly i vedoucí Odboru školství mgr. naděžda Ze
manová, vedoucí sociálního odboru mgr. Alena Presslová, či ředitelky řep
ských základních škol mgr. Jarmila Pavlišová a mgr. Zuzana martinovská.
Pro příchozí děti bylo připraveno odpoledne plné hezkých písniček, zahra
da pak nabízela několik stánků, kde si všichni příchozí měli možnost vy
zkoušet např. slalom po slepu nebo složitou konzumaci sušenek, kdy bylo 
nutné dopravit sušenku z čela pomocí mimických svalů obličeje až do úst.
Věřme, že si všichni návštěvníci odpoledne užili a do dalších let přejeme 
klubu 17 mnoho spokojených dětí.

-ras-

setkání jubilantů
Po prázdninové odmlce se 10. října v Základní umělecké škole Blatiny opět 
konalo setkání řepských seniorů, kteří se v těchto dnech dožívají význam
ného životného jubilea. Jak bylo vždy dobrým zvykem, byl i tentokrát 
připraven pestrý program, který pro toto krásné odpolední setkání se
stavila ředitelka ZUŠ Věra Pavlíková. Přítomní měli možnost si vyposlech
nout skladby v podání žáků Základní umělecké školy zahrané na novém 
koncertním křídle Petrof.

sérii klavírních vystoupení zahájila žákyně druhého ročníku kateřina Vo
káčová. následoval Jan Škopek, který přítomným zahrál skladbu „tocca
ta“, jejímž autorem je D. kabalevskij. klavír vystřídala kateřina Woleská s  
flétnou a sonátou „la Beaumont“ od P. de lavigne. následovalo klavírní 
vystoupení marie Dzhanezashvili, žákyně čtvrtého ročníku, které opět vy
střídala kateřina Woleská s flétnou a „humoreskou“ Antonína Dvořáka. 
Závěr programu patřil skvělému klavírnímu vystoupení sourozenců marie 
a Georgy Dzhanezashvili, kteří se představili skladbou „Rag“ J. Joplina. 
Všichni účinkující si samozřejmě za své vydařené vystoupení vysloužili 
bouřlivý potlesk.
Po skončení programu následovala gratulace starostky Bc. Jitky synkové, 
která každému z jubilantů předala kytičku a drobný dárek s přáním všeho 
nejlepšího a pevného zdraví.
na závěr odpoledne bylo připraveno drobné pohoštění, s příjemným poví
dáním u kávy a následnou možností focení pro hezkou vzpomínku.
svá jubile oslavili:
miroslav krupka, marie kadeřábková, Věra hrdinová, Vlasta Gregorová, 
karel Jirka, svatopluk Šebek, Alena Procházková, Jarmila Řeháková, Emi
lie kadochová, Vladislav košek, hana matoušková, miroslav Valenta, hana 
stehlíková, helena Vandasová, Jaroslav Jonáš, libuše Rubášová, ludmila 
smolíková, marta horáčková.

Všem jubilantům gratulujeme a přejeme vše nejlepší do dalších let!
-ras-Foto: -ras-

Foto: -ras-

Foto: -ras-



Kulturní program listopad 2013
Kulturní centrum Průhon 
Kulturáček na Bílé Hoře

www.pruhon.cz

  Projekt je finančně

  podpořen z rozpočtu

  Městské části

  Praha 17

Sobota 9. 11. od 19 h

Podzimní taneční bál
K zábavě a tanci vám hraje po celý večer v sále 
Kulturáčku kytarista a zpěvák Petr Urbánek 
repertoár ze své one-man show. Zazní největší 
známé hity 60.- 90. let jako např. Bon Jovi, 
Nazareth, Olympic, Beatles, Scorpions, Roxette  
a další.

Připravujeme  
na prosinec 2013

Neděle 1. 12. od 14 h
Mikuláš pro děti
Sokolovna Řepy

Čtvrtek 5. 12. od 14 h
Mikulášská nadílka 
Kulturáček

Pátek 6. 12. od 18 h
Tradiční zabíjačka
Kulturáček

Pátek 22. 11. od 19 h

Večer s živou hudbou
Další oblíbený večer s živou hudbou v hospůdce 
Kulturáčku k posezení, zpěvu i poslechu.
Vstupné dobrovolné

Pátek 15. 11. od 20 h 
Taneční zábava v řepské Sokolovně

Martinská zábava
Martinská zábava v nově zrekonstruovaných prostorách 
řepské Sokolovny (Na Chobotě).  
K poslechu a tanci hraje kapela Twins, po půlnoci 
disco 80. a 90. léta. Slosovatelné vstupenky  
o ceny, v ceně vstupného malé občerstvení.
Vstupné Kč 100,-
Předprodej v KC Průhon, Kulturáčku a ÚMČ P17

Neděle 3. 11. od 15 h 
Divadlo pro děti

Tři zlaté vlasy  
děda Vševěda 
Sváťovo Dividlo / Štěpánčino divadélko
Vstupné Kč 45,- 

Středa 27. 11. od 15 h 
Divadlo pro děti

Míša Kulička
Sváťovo Dividlo
Vstupné Kč 45,- 

Neděle 17. 11. od 15 h 
Divadlo pro děti

Aniččino srdíčko 
Divadlo Kamarádi
Něžný, poetický příběh o vzniku a síle přátelství a o tom, 
že zázraky se nedějí jen v pohádkách. Představení je 
interaktivní, zábavné a výchovné s lidským rozměrem. 
Jedná se o činohru a jsou zařazeny i loutky.
Vstupné Kč 45,- 

Sobota 23. 11. od 19 h 
Divadelní představení

Jsme tým
Hra s podtitulem Jednou jsi dole, jednou nahoře 
aneb jak těžké je být umělcem.
Hudební komedie JSME TÝM se točí kolem hereckého  
života, střídání radostí a zklamaní, očekávaných proher  
i neočekávaných úspěchů  s překvapivou a pro hrdiny  
hořkou závěrečnou pointou.
Hrají a zpívají: Jiří Štědroň, Jiří Zonyga, Míša Nosková a Markéta 
Zehrerová.
Vstupné Kč 180,-                Rezervace na: info@mysamas.cz

KC Průhon, ZŠ genpor. Fr. Peřiny, pracoviště Laudova 1024/10, 163 00  Praha - Řepy, tel. 601 324 849, www.pruhon.cz
Kulturáček na Bílé Hoře, Ke Kulturnímu domu 439/14, 163 00  Praha - Řepy, tel. 601 324 845, www.kulturacek.cz
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Domov sv. karla Boromejského – listopad 2013

 1. – 30. 11. Barevný most k Tvému srdci – unikátní výstava obrazů 
mUDr. ingrid kalinkové, která představuje chromoterapeu
tickou intuitivní mandalu jako most k srdci a duši člověka. 
Refektář, vstup volný.

 3. 11.   Koncert Emauzského sboru a orchestru – dirigent to
máš čechal (na programu mozartovo Requiem). Začátek od 
17 hodin. kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné.

10. 11.   Let’s Go – koncert mezinárodní kapelové skupiny (na pro
gramu americké spirituály). Začátek od 17 hodin. kostel 
sv. Rodiny, vstupné dobrovolné.

14. 11.   Společenské setkání sponzorů a přátel Domova s dobro-
činnou aukcí. Začátek od 18 hodin. Refektář, vstup na po
zvánky.

17. 11.   Vlastenecký podvečer (na programu vlastenecké a národní 
písně v podání sólistky státní opery Praha Daniely Rado
sa a jejích hostů). Začátek od 17 hodin. kostel sv. Rodiny, 
vstupné dobrovolné.

 1. 12.   1. adventní koncert – vokální kapelový soubor GEshEm pod 
vedením marka Šlechty (na programu afroamerické spirituá
ly). Začátek od 17 hodin. kostel sv. Rodiny, vstupné dobro
volné.

V prosinci budou následovat každou neděli (8. 12., 15. 12. a 22. 12. 
od 17.00 hodin) další z cyklu tradičních adventních koncertů.

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

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

kAm ZA kUltUROU
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Pozvánka
na Bílou Horu

 varhanní koncert v kostele
koná se k výročí bělohorské bitvy v neděli 10. 11. 2013 
ve 20 hodin v kostele Panny Marie vítězné na Bílé Hoře.
Hrát bude aleš nosek – student vysoké školy pro církevní 
hudbu v Řezně a jeho host.
zazní J. S. Bach, J. C. Fischer, J. G. Walther a další...
vstupné dobrovolné.

Přednáška s následnou diskuzí
Pořádaná již tradičně k výročí bitvy ve společenské místnosti 
při kostele Panny Marie vítězné na Bílé Hoře.
v úterý 5. 11. 2013 v 19.30 hodin. 
Při tomto setkání se bude s tématem bělohorských událostí 
konfrontovat dokumentarista Pavel Štingl, tvůrce nové 
expozice v areálu poutního místa.

Více informací na www.benediktinky.cz



Slavnostní otevření Naučné stezky v Řepích se uskutečnilo na svátek patrona naší země, sv. Václava, tedy 28. září. Asi právě 
Svatý Václav všem řepským poutníkům seslal nádherné slunečné počasí, které si plnými doušky užívali pěší i cyklisté.
Projet stezku na kole se tentokrát rozhodlo i vedení řepské radnice, a tak starostka Bc. Jitka Synková, místostarostové 
Martin Marek a Mgr. Bořek Černovský trasu zdolali na jízdních kolech. Početná skupina pěších všech věkových kategorií je 
následovala v těsném závěsu. Role průvodce se samozřejmě zhostil autor celého projektu, Doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc.

Čerstvě pokřtěné stezce se samozřejmě musí připít! Přáním všech 
přítomných je, aby stezka přinášela dlouhá léta poučení i radost nejen 
řepským občanům, ale i turistům z okolí.

Poutavý výklad autora stezky, jenž je také řepským zastupitelem a velmi 
uznávaným přírodovědcem, Doc. PaedDr. Jana Farkače, CSc. oslovil mnoho 
přítomných, kteří si s velkým zaujetím vyposlechli množství užitečných 
informací.

Stezka otevřena! Pomyslnou „startovní pásku“ slavnostně přestřihla 
starostka Bc. Jitka Synková a Doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc. O křest se 
postaral místostarosta Martin Marek, nové stezce spoustu spokojených 
návštěvníků popřáli i zástupci z řad vedení radnice.

Každé ze sedmnácti zastavení přináší zajímavé téma. Tabule číslo 7 
se věnuje místům důstojného klidu. Naleznete zde nejen informaci 
o řepském hřbitově, ale text Jaroslava Hájka připomene zajímavosti 
o místě posledního odpočinku řádových sester boromejek či 
legendárního loupežníka Václava Babinského.

Foto: -ras- Foto: -ras-

Foto: -ras- Foto: -ras-

Vážení přátelé,
představujeme vám novou Naučnou stezku v Řepích.
Tento ojedinělý projekt, jehož autorem je Doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc., jsme dlouhou dobu připravovali, a myslím, že vý-
sledek opravdu stojí za to. Stezka nabízí sedmnáct zastávek, které vás spolehlivě provedou naší městskou částí a představí 
vám mnoho zajímavého z různých oblastí vědění – ať už to je historie, kultura, fauna či flora.
Přeji nám všem, aby se stezka v budoucnu nestala terčem vandalů a mohla tak vítat mnoho spokojených návštěvníků, kteří 
zde najdou nejen poznání, ale třeba i hezkou nedělní procházku.
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Pro obyvatele a návštěvníky Řep stezku v roce 2013 zrealizovala Městská část Praha 17. Autorem projektu je Doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc.

Po vyhloubení děr nastalo usazování tabulí na jednotlivá stanoviště. 
Přemístit 300kg stojany z akátového dřeva nebylo vůbec snadné…

Poslední zastavení – tedy Bílá Hora. Za velkého zájmu kolemjdoucích 
se i sem podařilo zasadit základ naučné tabule na stezce dlouhé 3 km, 
spojující konečnou tramvají na sídlišti v Řepích s konečnou na Bílé Hoře.

Na počátku všeho bylo pečlivé vyměření a rozmístění jednotlivých zastávek. 
Určit přesnou vzdálenost pro vyhloubení děr pro každou naučnou tabuli nebylo 
vůbec jednoduché, jelikož co tabule – to díky přírodním kmenům – originál.

Těžká technika zdolala i Řepskou step. A tak i tady, v srdci řepské zeleně, byl 
šťastně ukotven základ pro jedno ze sedmnácti zastavení Naučné stezky.

Foto: -mish- Foto: -mish-

Foto: Martin Marek Foto: Martin Marek

A dílo již hotové – jednu ze zastávek s tématem „Geologické zastavení“, 
která je umístěna na travnaté ploše před budovou radnice, si s uspokojením 
prohlédla i starostka Městské části Praha 17, Bc. Jitka Synková 
a místostarosta Martin Marek.

Nyní zbývalo to nejdůležitější. Každou ze zastávek Naučné stezky opatřit 
celkovou mapou z jedné strany, z druhé pak příslušnou tabulkou s tématy 
týkající se řepské historie, fauny, flory… Instalace probíhala za bedlivého 
dozoru místostarosty Martina Marka a autora projektu Doc. PaedDr. Jana 
Farkače, CSc. (na snímku úplně vpravo).

Foto: -mish- Foto: -mish-
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Jaké jsou vaše vzpomínky na dědečka, 
profesora Jana Laudu?
trochu vás zklamu. můj dědeček bohužel zemřel 
pět let před mým narozením, a tak všechny vzpo
mínky jsou už jen z vyprávění. moje velká dětská 
vzpomínka je z odhalování jeho busty od sochaře 
Václava Frýdeckého – kdy jsem byl s velkou slávou 
uvolněn ze školy. Byla tam spousta lidí, fotografů 
a žáků, všichni se usmívali a chtěli mi předat 
nějakou pěknou vzpomínku na dědečka. to se 
mi stávalo i později, kdy jsem při svých studi
ích občas narazil na některého dědova žáka 
– většinou následovala kavalkáda příhod mé
ho dědy, některých dosti košilatých, ale vždy 
takových silných, přímých – postavených  na 
pevných základech. Jak se mi s odstupem 
zdá, dědeček žil svůj život pro přátele, školu 
a práci – žil tedy spíše v  atelieru než doma.  

Jak se vám žije se slavným jménem?
Úplně normálně. nemyslím, že by slavné 
jméno mělo člověka nějak zvlášť svazovat. 
každý jsme jedinečný a máme svou osobi
tou cestu, kterou si musíme najít sami a to 
bez ohledu na naše předky. myslím, že ten 
boj začíná každému znova a znova – za štít 
jména se neschová nikdo. stud a ponížení 
pálí každého stejně bez ohledu na to, jestli jste 
se narodila na hradě či v podhradí.

Neříkejte, že ve vaší rodině se umělecké 
geny neprojevily…
můj tatínek, tedy syn sochaře laudy, se stal po 
delších peripetiích fotografem a učitelem fotogra
fie. tímto povoláním jsme byli zhusta „dot čeni“ já 
i moje sestra, protože tatínek, kromě jiného, byl 
také autorem výukových školních seriálů diapo
zitivů na jakékoliv téma. Vzpomínám třeba na se
riál „Postup ošetřování otevřené zlomeniny“, kde 
jsme byli zachyceni se sestrou coby „figuranti“ – 
ofačovaní a pokečupovaní dle potřeb objektivu. 
Od těch dob se hrozně nerad fotím (směje se). 
A pokud se týká mých dcer, každá má své zájmy. 
Jedna studuje chemickotechnologickou fakul
tu, druhá diplomacii, třetí končí základní školu 
a čtvrtá momentálně nastoupila do první třídy. 
těžko tedy říct, zda se někde dědečkovy geny 
objeví, či se již objevily v keramických kroužcích 
nebo školních výtvarných výchovách. Jestli se 
někde projevují geny, tak je to spíše v určité 
urputnosti, kterou se stavíme k překážkám a ne
známému. myslím, že to není otázka zděděného 
talentu, ale zděděné touhy dělat krásné a pocti
vé věci v jakémkoliv oboru lidského konání.  

Řepy od září znovu zdobí socha Lachtana. 
Víte, jaká byla jeho cesta do Řep?
V dobách totality se umělecká díla umísťovala 
povinně jako pevná součást každé investiční 
akce. Při výstavbě Řep bylo rozhodnuto o jmé
nech ulic dle významných českých umělců. Bylo 
nabíledni umístit některé autorovo dílo do ulice 
pojmenované po něm, a tudíž přišla řada i na 

lachtana. Ostatně, jeden lachtan hlídá jezírko 
v kinského zahradě, dalšího najdete v brněn
ském místodržitelském paláci, pak zde v Řepích, 
jedna z kopií dokonce vycestovala do Ameriky. 

Máte vy sám nějaké oblíbené dědečkovo dílo?
Jistě – je toho víc – mám rád jeho rozervanější 
plastiky, asi nejvíc jeho studie k pomníku ko
menského, který nikdy nerealizoval, ale myslím, 
že se s ním pořádně porval. A stejně tak jeho 
komornější užitné plastiky s motivy zvířat při
pravované pro spolek mánes  – medvědomísu či 
rybodíži. Ostatně těžko je nemít rád  – od malič
ka jsem mezi nimi vyrůstal.

Vy jste profesí architekt. Čemu se tedy 
věnuje dnešní Jan Lauda?
se svým společníkem vlastním architektonický 
atelier a projektujeme vlastně úplně všechno. 

naší nejmenší zakázkou byl „projekt“ vcho
du pro kočky k rodinnému domku a největším 
projektem byla realizace bytového komplexu 
v hostivaři. Zabýváme se bytovými domy a are
ály, kdy se snažíme nalézt i ve velkém areálu 
měřítko člověka. V neposlední řadě se věnuje
me sociální výstavbě – to je téma samo o sobě. 
myslím, že řada staveb přistupuje k této pro

blematice nějak postaru – pořád se dělají 
více ústavní domy, které nevytváří pro své 
klienty domov, ale instituci. V současnosti 
dokončujeme specializovaný Pavilon pro 
Alzheimeriky, který by, jak doufám, měl 
naplnit naše vize a přání. možná i proto, že 
je moje žena psycholožka, mi to propojení 
organizace neorganizovatelného přišla ja
ko velká výzva.

A máte nějaký projekt, který vás 
opravdu hodně bavil?
Určitě. hned mě napadá Areál volného 
času Gutova, který je prakticky oázou pro 
všechny věkové kategorie. Realizovali 
jsme tady projekt „Vodního světa“, což je 
u nás velmi ojedinělé hřiště, protože obsa
huje mnoho herních prvků založených na 
hrátkách s vodou. Děti i rodiče zde najdou 

zde spoustu poznání, jako třeba Archimédův 
vodní šroub a hlavně společnou práci. líbí se mi 
i filosofie výrobce těchto vodních herních prvků, 
že hřiště nesmí být nebezpečné ohrožující život, 
ale ani sterilně bezpečné neumožňující dobro
družství. to mi připomíná další zakázku realiza
ce počítačově řízeného vodotrysku na náměstí 
kinských. nejraději ho mám v noci kdy obrovské 
kameny, které jsme vyrvali skále v libereckém 
lomu levitují nad světélkující hladinou neklidné 
vody…

Napadá vás naopak obecně něco, co v Praze 
považujete za nepříliš povedené?
napadá mě řada věcí, hlavně ohledně byrokra
tického aparátu zaměňujícího osobní názory 
s odborností. Jsou domy, na které si zvyknete, 
a je vám to jedno, protože je nějak pojmete do 
vašeho naučeného pohledu. ne všechny. Jezdím 
každý den kolem hotelu Don Giovanny. A upří
mně řečeno, ten dům mě vším, jak je udělaný, 
opakovaně zneklidňuje. těžko si zvyknout i po 
těch letech. něco jako když přijíždíte do Prahy 
a zdálky vás vítá domov  –  masa sídlištních blo
ků.  Vlastně nevím, jestli je to nabarvené lepší, 
než to bylo betonové…

Děkuji za rozhovor, Radka Sálusová

Ing. Arch. Jan Lauda, architekt
•  Věk: bezmála 50
•  Záliby: brnkání na vše strunné, yachting 

a kiting a vůbec všechny sporty, které 
ještě udýchám

Zdědil jsem touhu dělat krásné věci
V září byla před Základní školou genpor. Františka Peřiny, v Laudově ulici, slavnostně odhalena socha Lachtana. Autorem díla je 
významný český sochař, profesor Akademie výtvarných umění Jan Lauda (1898–1959). Odhalení sochy se účastnil i jeho vnuk 
Ing. Arch. Jan Lauda. Rozhovor se sympatickým architektem vám přinášíme v tomto čísle Řepské 17.



Kontakt: Mgr. Naďa Bártová, Nadabartova@gmail.com, 
tel.: 723 004 777
Kulturáček na Bílé Hoře
Ke Kulturnímu domu 14, Praha 17, www.kulturacek.cz
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Foto: z archivu Jiřího Halfara

muzikál Břetislav a Jitka 
v novém provedení
nebývá zvykem, aby základní škola uvedla celovečerní muzikál s původní 
hudbou a texty. Pedagogové lucie Fulínová a miroslav maxant ze Základ
ní školy genpor. Františka Peřiny se o to pokusili. Právě tady totiž vznikl 
muzikál na motivy české pověsti Břetislav a Jitka. miroslav maxant napsal 
hudbu a texty a společně se svou kolegyní lucií Fulínovou přivedli dílo 
k životu na jevišti. nejedná se o rekonstrukci historických faktů, ale jde 
spíš o příběh, jak je také uvedeno v programu: „kterak urozená a ctná Juta 
k českému jménu Jitka přišla“.

muzikál měl premiéru 10. června 2013 ve společenské místnosti základní 
školy. ta se na představení proměnila v divadelní sál. V hlavních rolích se 
jako Jitky objevily žačky školy tereza Bártová a Jana secká, udatným Bře
tislavem, českým Achylem, se stali Jan Přibáň a Vladislav Rousek.
Písničky z muzikálu si hned po premiéře získaly posluchače. někteří z nad
šených diváků dokonce nevynechali ani jednu z repríz představení. Vznikl 
tedy jakýsi soundtrack s hudbou, který byl natočený v řepském nahrávacím 
studiu Unbeatable. slavnostní křest CD proběhl 24. září 2013 večer, po 
desátém představení muzikálu. kmotrem nahrávky se stala starostka 
městské části Praha 17, Bc. Jitka synková, která za asistence „knížete 
Oldřicha“ a ředitelky Základní školy genpor. Fr. Peřiny, Jarmily Pavlišové, 
cédéčko s písničkami pokřtila.

Miroslav Maxant

Odpoledne ve školce s jógou
mateřská škola laudova se speciálními třídami – pracoviště Duha – při
vítala 19. září žákyni jógového mistra svámídžího mahéšvaránandy, sítu 
Rojovou.
síta je autorkou knih, pohádek, příběhů a básniček pro děti i dospělé. 
nedávno vydala novou knihu pro děti s názvem „Belinka“ a právě tento 
příběh dětem i rodičům představila. V průběhu odpoledne se všichni ne
chali unést poutavým vyprávěním o síle přátelství mezi psem a člověkem. 
A protože síta je i výbornou cvičitelkou jógy, mohli si děti s rodiči zacvičit 
různé jógové pozice – králíčka, medvěda, žirafu, pejska a na uvolnění na
pětí, hněvu a negativních emocí oblíbeného lva (simha ásana). Atmosféra 
za doprovodu písní a básní byla velmi pozitivní a všichni jsme se loučili 
s velkým úsměvem.

Mgr. Barbora Michalová

strom pro mír 2013
Všechny školy byly opět vyzvány mezinárodním programem lEAF 
international (learning about Forest – učení o lese) a společností 
EnO (Enviromental Online), aby se v letošním roce znovu připojily ke 
kampani „Zasaď strom pro mír“. Cílem akce bylo jakési propojení dětí 
na celém světě a upozornění na ekologické otázky.
Do akce se 20. září zapojila i Základní škola Jana Wericha. Žáci devá
tých ročníků se se svými pedagogy rozhodli zasadit na zahradě školy 
malou jabloň, kterou symbolicky předali do opatrování novopečeným 
prvňáčkům.
Počasí bohužel této krásné akci příliš nepřálo, přesto se přesně v pra
vé poledne na školním pozemku sešli nadšení žáci prvních i devátých 
tříd se svými učitelkami i ředitelkou školy, mgr. Zuzanou martinov
skou. Za vytrvalého drobného deště chlapci z devítek jabloň zasadili, 
děvčata ji ozdobila symbolickým keramickým jablkem a prvnáčci jim 
k tomu zazpívali hezkou písničku.
Věřme, že se malé jabloňce bude na školní zahradě dařit a za devět 
let ji ti dnešní prvňáci předají symbolicky do opatrování svým ná
stupcům, kteří v té době nastoupí do prvních ročníků.

-ras-

Foto: -ras-

Muzikálový kroužek v Kulturáčku
➤  Stále přibírá nové členy!

➤   Všestranná příprava na muzikál pod vedením 
profesionálních a zkušených herců, zpěváků 
a tanečníků z divadel.

➤  2 kategorie (6–11 a 12–15 let)

➤  2x týdně, 3 hodiny výuky

V pátek 20. září oslavila naše škola Mezinárodní den míru zasazením 
stromu. Vybrali jsme si jabloň. Aby se členům Ekotýmu z 9. ročníku 
lépe sázelo, přišli jim zazpívat žáci z 1. tříd. I přes deštivé počasí se 
nám strom podařilo zasadit. Doufáme, že náš strom pěkně poroste 
a budeme z něj mít všichni radost.

Za Ekotým Kateřina Miková a Lucie Nguyen
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Podzimní slavnosti
Rok s rokem se sešel a v zahradě mŠ socháňova se již po deváté konaly 
tradiční, rodiči a dětmi oblíbené, Dýňové slavnosti.
V pondělí 7. října odpoledne se začali scházet skřítci „Podzimníčci“ se svý
mi rodiči. každý skřítek si přinesl krásně vyřezanou a nazdobenou dýni, 
šikovné maminky přichystaly pro všechny sladké občerstvení, pro letoš
ní rok připravované z jablek. Celý podvečer provázely sportovní soutěže, 
které si děti s velkým nadšením užívaly.
V závěru večera si rodiče s dětmi roznesli dýně po celé zahradě a rozsvítila 
se dýňová strašidýlka. na konci podzimního večera se proplétal zahra
dou dlouhý had rodičů a skřítků za zpěvu písničky „když se dýně vydaří“. 
Odměnou za celý večer byla spokojenost rodičů, radost v dětských očích 
a nádherný pohled na zahradu plnou rozsvícených dýní. Již teď se těšíme 
na další rok.

Martina Kotrčová, Ilona Weishauptová

Foto: Miroslav Kotrč

Projekt s podporou OPPA 
na mensa gymnáziu
informace kolem nás – to je název projektu, rozjíždějícího se na 
mensa gymnáziu v tomto období. informacemi jsme obklopeni stá
le – valí se na nás z televize, rádia, internetu, reklam. Jak se v nich 
máme vyznat, které jsou skutečně důležité, jak je zpracovat tak, aby 
nám pomáhaly?
Díky podpoře hlavního města Prahy v rámci Operačního programu 
Praha – Adaptabilita (OPPA) mohou učitelé usnadnit svým studentům 
hledání odpovědí na tyto a další otázky. studenti si v blízké budouc
nosti vyzkouší měření fyzikálních veličin, jeho vyhodnocování a tvorbu 
závěrů na základě vlastních zjištění. Jinými slovy – fyzika, matematika 
a další předměty by se pro ně měly stát interaktivnějšími, realističtěj
šími, a tím pádem i bližšími a snáze pochopitelnými. O tom, do jaké mí
ry se to povede, se pedagogové zapojení do projektu přesvědčí během 
pilotní výuky od února 2014 do února 2015. O své zkušenosti a hlavně 
o vzniklé materiály se škola se zájemci ráda podělí.

Mária Kuková

Listopad v DDm
 2. 11. Keramická dílna – pro děti i další zájemce,

kteří nemají čas na pravidelné kroužky v DDm. Cena za 
dvouhodinovku 50 kč pro děti, 150 kč pro studenty do 26 let 
a 250 kč pro dospělé. Rodinná vstupenka (1 rodič + 1 dítě) 
250 kč. Přihlášky předem na tel. DDm: 235 323 333 nebo 
gabriela.lasikova@ddmp6.cz. 
Začátek od 10 do 12 hodin a od 12 do 14 hodin, keramická 
dílna.

 6. 11.  Halloweenský orientační závod ve Hvězdě – podle mapy  
a s baterkou, závod dvojic. Propozice a info na www.ddmp6.cz. 
Podrobné informace o všech programech najdete na  
www.ddmp6.cz. 
Začátek od 16 hodin, dopravní hřiště DDm na Vypichu.

 9. 11.  Šachový turnaj Bitva na Bílé Hoře pro děti, mládež a dospělé. 
kategorie: A. 6–12 let, B. 13–18 let, C. 19–99 let. systém 
hry: hraje se švýcarským systémem, 5 kol, každý hráč 
má na partii 25 minut, nasazování se provádí počítačem, 
turnaj řídí kvalifikovaní rozhodčí (ústřední). startovné: 
kategorie A. a B.: 20 kč, kategorie C.: 30 kč. Začátek od 
9 hodin, v DDm.

10. 11.  Základy práce s digitálním fotoaparátem – Workshop 
nejen pro začínající fotografy. Výuka bez složité teorie na 
názorných příkladech s praktickými cvičeními. seminář 
je určen pro 4–7 osob, individuální přístup, malá skupina. 
Cena: 350 kč. na tuto akci je nutné se dopředu přihlásit! 
Začátek od 9 do 17 hodin, studio DDm.

16. 11.  FIMO dílna – vlastnoručně si vyrobte krásné šperky. 
Přihlášky předem na gabriela.lasikova@ddmp6.cz. Cena je 
250 kč. Začátek od 14 do 17 hodin, atelier.

17. 11.  Hliněná neděle – pro děti i další zájemce – čas na dárky 
z keramiky! Cena za dvouhodinovku 50 kč pro děti, 150 kč 
pro studenty do 26 let a 250 kč pro dospělé.
Rodinná vstupenka (1 rodič + 1 dítě) 250 kč. Začátek od 10 
do 12 hodin a od 12 do 14 hodin, keramická dílna. Přihlášky 
na tel. DDm: 235 323 333 nebo gabriela.lasikova@ddmp6.cz.

30. 11.  Keramická sobota – Vánoce se blíží, přijďte tvořit. Cena za 
dvouhodinovku 50 kč pro děti, 150 kč pro studenty do 26  let 
a 250 kč pro dospělé. Rodinná vstupenka (1 rodič + 1 dítě) 
250 kč. Začátek od 10 do 12 hodin a od 12 do 14 hodin, 
keramická dílna. Přihlášky předem na tel. DDm: 235 323 333 
nebo gabriela.lasikova@ddmp6.cz.

30. 11.  Mikulášský turnaj 2013 pro děti a mládež – stolní tenis, 
stolní fotbal, mario kart Wii. Věková kategorie 8–15let. 
Začátek od 13.30 do 17 hodin v DDm.

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

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

1. 12. od 9 do 17 hodin
ENGLISH DAY v Kulturáčku 

▪ další jednodenní intenzivní kurz angličtiny pod vedením 
profesionálních lektorek (rodilá mluvčí + česká učitelka)

Více info na www.kulturacek.cz nebo Mgr. Naďa Bártová, tel.: 723 004 777

Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
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mistrovské soutěže byly již rozehrány
Od konce září se opět roztočila naše sportovní sezóna. Družstvo star
ších žákyň na svém prvním mistrovském turnaji zabojovalo a i přes 
zranění své nejlepší hráčky a dalších nemocných zůstalo nakonec ve 
druhé lize pražského přeboru. Dále tak bude bojovat mezi nejlepšími 
pražskými družstvy. 
Pražský přebor mladších žákyň, kadetek a juniorek začal na konci říj
na. Rozběhly se také naplno volejbalové republikové soutěže. 
V první lize juniorek naše volejbalistky, pod vedením trenérky Evy 
Rackové odehrály již šest mistrovských zápasů. V červeném kostel
ci prohrály dvakrát 0:3, v mladé Boleslavi dvakrát vyhrály 3:2 a 3:0 
a doma s hradcem králové prohrály 1:3 a vyhrály 3:2. V tabulce jim 
patří zatím čtvrté místo. V dalším kole jedou do turnova a 2. listopa
du přivítají na domácím hřišti celek sokola Pardubic.

také v extralize kadetek je již odehráno šest mistrovských zápasů. 
naše mladé družstvo mělo skvělý vstup do soutěže. nejprve na pů
dě čtvrtého loňského celku extraligy VŠ Plzeň vyhrálo dvakrát 3:0 
a 3:0, poté na horké půdě hlincovky české Budějovice vyhrálo 3:0 
a prohrálo 0:3 a nakonec v prvním domácím dvojzápase vyhrálo nad 
loňským mistrem čR madetou české Budějovice, dvakrát 3:0 a 3:0. 
Atmosféra tohoto utkání byla skvělá. hlasivky asi 70 diváků, bojové 
pokřiky hráček a coaching trenérů vytvořily ve sportovní hale bouř
livou atmosféru.
Závěrečná vítězná zdravice hráček a fanoušků v podobě pádových 
„rybiček“ završila tento skvělý sportovní zážitek. Doufáme, že v bu
doucnu budeme moci předvést skvělý volejbal i s jeho atmosférou 
divákům v „Řepské“ sportovní hale. Po tomto kole se extraligové 
družstvo kadetek vyšvihlo na první místo v tabulce. na další zápa
sy zajíždí na půdu lokomotivy Plzeň a 2. listopadu přivítají na svém 
hřišti výborné družstvo Olympu Praha a svedou tak spolu sportovně 
nahecované derby o první místo v tabulce. Bude to zajisté skvělý 
sportovní zážitek.

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

Jaroslav Honzík, předseda SK Španielka

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

SK ŠPANIELKA ŘEPY
informuje

ŠPANIELKA

Ř E P Y

sportovní zóna „Na fialce“ 
slavnostně otevřena
V úterý 8. října, v dopoledních hodinách, bylo za přítomnosti zástupců 
radnice městské části Praha 17, několika významných hostů a řady nad
šených dětí, slavnostně otevřeno venkovní sportoviště v lesoparku „na 
Fialce“. Z dovádění dětí bylo jasně vidět, že pokud svítí sluníčko, venkov
ní sport je přesně to pravé, co je baví. slavnostní přestřižení pásky ná
sledovalo hned po projevech starostky Bc. Jitky synkové a tvůrce celého 

projektu, Josefa Andrleho. na nově otevřené sportoviště se přišel podí
vat i sportovní nadšenec tomáš slavata. společně hřišti popřáli mnoho 
stejně nadšených sportovců z řad profesionálů i amatérů, ale především 
návštěvníky, kteří budou k náčiní ohleduplní, budou si ho vážit a udrží ho 
nezničené po mnoho dalších let pro všechny zájemce o aktivní odpočinek. 
následoval křest, který přihlížející děti velmi pobavil. Po něm se školou 
povinní žáci opět rozutekli zkoušet nové sportovní náčiní.

O celém tomto projektu jsem si krátce povídala s jeho tvůrcem, kondič
ním trenérem Josefem Andrlem, který se mimo jiné stará o talentovanou 
mládež v rámci různých nadačních projektů. sdělil mi, že při svých zahra
ničních cestách viděl podobná hřiště, kterými se inspiroval, ale jeho sna
hou bylo vybudovat sportoviště, které bude blízké čechům. „mým zámě
rem jsou sportoviště metodicky správná, schopná plnit svůj účel a hlavně 
bezpečná“ řekl a dodal: „Cíl vidím v návratu sportu do přírody, na plochy 
veřejného prostranství, do parků, na hřiště mezi paneláky“. toto byl a je 
hlavní smysl. 

-mish-

DALŠÍ TERMÍNOVý KALENDÁŘ ExTRALIGY KADETEK – 1. ČÁST:

2. 11. Španielka – Olymp Praha
9. 11. Španielka – VŠ Plzeň
16. 11. Španielka – hlincovka č. B.
23. 11. madeta č. B. – Španielka
7. 12. Španielka – loko Plzeň
15. 12. Olymp Praha – Španielka

Foto: -mish-

TABULKA ExTRALIGY  KADETEK ČR
1.   Španielka  Řepy 15 b.
2.   Olymp Praha 15 b.
3.   sk hlincovka č.B. 7 b.
4.   loko Plzeň 7 b.
5.   VŠ  Plzeň 6 b.
6.   madeta č. Budějovice 4 b.

TABULKA  1.LIGY JUNIOREK sk. C 
1.   tJ červený kostelec 17 b.
2.   tJ  turnov 12 b.
3.   slavia h. králové 11 b.
4.   Španielka  Řepy 7 b.
5.   sokol Pardubice 6 b.
6.   mladá Boleslav 1 b.

Foto: -mish-
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Vzpomínka
Celá neděle 13. října byla ovšem také ve znamení Roberta Ženíš
ka, nadšeného cyklisty a nezdolného optimisty z Bikrosclubu Řepy, 
který ve svých 23 letech podlehl zákeřné nemoci. Všichni účastníci 
závodů mu věnovali symbolickou jízdu po trati, po které následova
la minuta ticha. 

Foto: -mish-

Foto: -mish-

Pražský mTB pohár má vítěze!
Poslední díl Pražského mtB poháru, který se konal v Praze 17, Řepích, roz
hodnul o celkových vítězích Pražského mtB poháru pro rok 2013 ve všech 
18 kategoriích této soutěže.
součástí cyklistické neděle byl i závod v bikrosu king of Prague BmX. Do
hromady se tak v Řepích představilo více než 300 cyklistů, kteří ve sbírce 
na podporu výzkumu léčby rakoviny společně vybrali úctyhodnou částku: 
109 889 kč, kterou předají zástupcům dětské onkologie v Praze motole.
Celkovým vítězem Elitní kategorie mužů se stal Jan kec (superior Riders), 
kategorii žen ovládla karla Štěpánová (kOnA Cycling point). Jejich jména, 
společně se všemi ostatními celkovými vítězi Pražského mtB poháru, budou 
uvedena na podstavci trofeje této soutěže. Pohár bude až do zahájení dalšího 
ročníku putovat po vybraných pražských cyklistických prodejnách, kde bude 
vystaven, návštěvníci si ho budou moci také prohlédnout na městských úřa
dech v Praze Řepích a na Zličíně, na jejichž území se závody pořádají.
Vítězové a závodníci na druhém a třetím místě získali unikátní cenu, jíž je 
typická pražská dlažební kostka zasazená do dřevěného rámu. 
nejúspěšnějším klubem pražské soutěže byli mladí jezdci týmu tJ Cyklo
prag – Bikestore.cz mtB team, kteří si do svého chodníku slávy přidali cel
kem 7 dlažebních kostek.
Výsledky finálového závodu, celkové pořadí i fotogalerie na www.prahamtb.cz. 

Viktor Zapletal

seniorské hry v Praze 6
městská část Praha 6 uspořádala na mezinárodní den seniorů, v úte
rý 1. října, tříhodinový sportovní maraton. První ročník sportovních 
her „sportujeme v každém věku.“ V areálu FtVs Uk si odpoledne 
perfektně zasoutěžilo na dvě stě seniorů a seniorek přes šedesát let. 
součástí sportovní akce bylo 7 soutěžních a bodovaných disciplín 
a 3 nesoutěžní disciplíny. nechyběly přednášky, ukázka taiči a se
beobrany, centrum městské rekreace, nordic walking, outdoorové 
aktivity, lanový park, zdravá výživa, měření krevního tlaku a další. 
Poměřit své síly s ostatními pražskými seniory vyrazilo z Řep 12 se
niorek a 6 seniorů. 

1 Jedinou vypsanou disciplínou, se kterou jsme měli nějaké zku
šenosti, byl pétanque. Do čtvrtfinále, mezi třicet šest nejlepších, 
postoupilo deset seniorů z Řep. Do semifinále, mezi osm nejlepších, 
tři. miroslavu Ptáčkovi a marii Řezníkové chyběl jediný úspěšný hod 
k tomu, aby se dostali na stupně vítězů. to se podařilo jen Zbyňku 
knotovi, který byl druhý! 

2 Zkušenosti z minigolfu zúročil Zbyněk knot ještě vynikajícím 
druhým místem v této početně obsazené disciplíně. Ostatní senioři 
jen poznávali taje tohoto sportu pro bohaté. 

3 Vynikající výkon podala naše marie novotná v hodu na basket
balový koš. Z 9 pokusů se trefila 7x a skončila třetí! Její úspěch je o to 
cennější, že seniorky soutěžily v každé ze sedmi vypsaných a bodova
ných disciplín v jedné kategorii společně s muži!

4 na travnaté ploše si většina seniorů poprvé v životě vyzkoušela 
základy kroketu na pěti brankách. ten se hraje na co nejméně úderů, 
stejně jako minigolf. tato hra se dá hrát na trávě kdekoli. V centru 
v Bendově či socháňově ulici si určitě již na jaře kroket zahrajeme. 

5 Podobnou soutěžní disciplínou byl také kanjam. to je hra s lé
tajícími plastovými talíři, s kterými se házením postupně musíte tre
fit do několika košů na zemi. Je to ideální a fyzicky nenáročná hra pro 
všechny věkové generace. 

6 Šestou disciplínou byla lukostřelba. své nářadí propůjčili tré
novaní lukostřelci všem střelby chtivým seniorkám a seniorům až po 
důkladné instruktáži. Asi aby nezranili sebe a hlavně své zvědavé 
soupeře. Chápu, že v tak krátké době se na všechny soutěžící nedo
stalo. takovou frontu důchodců na „něco“ jsem naposledy viděl v ro
ce 1989!  

7 Poslední disciplínou byl unicurling, což je suchá, letní verze 
curlingu. ten se hraje na ledě v zimních halách, kam se těžko se
nioři amatéři a důchodci dostanou. hází se na cíl podobnými talíři 
s rukojetí, které kloužou po kluzké dráze. V této disciplíně se po vedl 
nejpřesnější hod Josefu Procházkovi, který překvapivě a šťastně 
zvítězil.

Celou velmi zdařilou a pro pražské seniory záslužnou akci moderoval 
sportovní komentátor Štěpán Škorpil. Po vyhlášení a předání pohárů 
a diplomů 21 nejlepším seniorům a seniorkám se konala účastnická 
tombola. Ze startovních čísel všech účastníků, vylosoval moderátor 
neskutečných 104 hodnotných cen. Řepským seniorům štěstí docela 
přálo a odvezli si domů 4 poháry a 14 hodnotných barevných publi
kací o Divoké Šárce a o historii 60 let Dukly Praha.
Děkuji všem pořadatelům za nádherné odpoledne, které nás seniory, 
vytáhlo ze zaběhlého stereotypu. 

Josef Procházka



nebo také na sv. martina, bývá dobrá peřina či 
martinův led, bude vodou hned. tak pravila slova 
našich předků. nejznámější však zůstává poře
kadlo, že sv. martin přijíždí na bílém koni. Pokud 
tomu tak letos nebude, zcela určitě to napraví 
martinský průvod, který pro mnohé z řepských 
odstartuje posvícení. Pro ty obce, jejichž kostel 
byl zasvěcen právě tomuto patronu, patřil svá
tek sv. martina k nejoblíbenějším svátkům roku.
Očekávání prvního sněhu zastínila ta pravá ku
chařská atmosféra pro hospodyně v kuchyni. 
Pekla se husa, posvícenské koláče, martinské 
rohlíky a podkovy, zvané také „martiny“, „Rohá
če“ či „Zahýbáky“. Posvícení bylo důvodem nejen 
pro setkání a posezení v kruhu rodinném, ale pře
devším také pro setkání s přáteli. nejinak tomu 
bylo i v tehdejší řepské vesničce. sobotní a ne
dělní večery pak patřily posvícenským tancovač
kám. Jen v dolní části Řep se tancovalo dokonce 
ve třech sálech najednou – U Auřadů, U Škopů, 
ale i v sokolovně. V horní části obce se pro změ
nu tancovalo U Piskáčků (Velká hospoda na Bílé 
hoře). tancovalo se i v pondělí o tzv. „pěkné“ 
a následující den o „sousedské“. A jak pamětníci 
praví – „to vždy vydrželi jen silní jedinci“. sva
tomartinský den měl v čechách vůbec bohatou 
tradici. krom zmiňovaného posvícení se konaly 
poutě, končily služby čeledi u sedláků a začínaly 
hlavně dobytčí trhy. nelze také nezmínit, že sv. 
martin byl nejen patronem koní, ale také ve vi
nařských oblastech patronem vinařů. tento den 
je slavností nového, tedy martinského vína.
A protože se nacházíme v měsíci listopadu, dovolím 
si ještě připomenout některé historické události 
k tomuto měsíci či letopočtu spjaté s naší obcí.
8. listopad 1620 to byla bitva na Bílé hoře. 
O čtyři roky později tedy, 8. listopadu 1624, 
první pouť k původní malé čtyřhranné kapličce, 
vybudované na počest vítězství císařských vojsk, 
připisované pomoci Panny marie. Původně ta
to kaple byla zasvěcena sv. Václavu, po mnoha 
přestavbách a úpravách se stala základem pro 
dnešní kostel Panny marie Vítězné na Bílé hoře. 
Před 120 lety, přesněji 11. 11. 1893 byl při cestě 

z obce v dnešní ulici Žalanského, jejíž úplně prv
ní název byl „Cesta k Bílé hoře“, osazen žulový 
kříž s tělem krista. Vydržel tu po celá ta léta a až 
v nedávných dnech rukou nenechavce bylo, bo
hužel, tělo krista odcizeno. Zde se musím zmí
nit, že ta samá událost se již stala před několika 
lety. taktéž byl kristus odcizen a bylo podáno 
trestní oznámení na osobu neznámou. Jaké však 
bylo překvapení, když se po několika dnech, 
nepoškozen, opět objevil zpět na svém místě. 
nevím, možná se v nenechavci pohnulo svědo
mí natolik, že neodolal a lup vrátil. i v těchto 

dnech probíhá to samé trestní oznámení a mně 
nezbývá než doufat, že se opět v dalším zloději 
také pohne vnitřní svědomí.
Další historickou událostí, která by jaksi neměla 
být opomenuta, bylo před 150 lety, v roce 1863, 
otevření a vysvěcení první řepské školy. Již 
v tomto roce bylo do ní přihlášeno 92 dětí. Je
jím prvním a velmi oblíbeným učitelem se stal 
matěj Růžek, který v této funkci působil až do 
roku 1872, a to za 210 zlatých ročního platu.

Jaroslav Hájek,
zastupitel

PRO ŘEPsKÉ PATRIOTy
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Na svatého martina, kouřívá se z komína

Foto: archiv Jaroslava Hájka

První řepská škola, malý domeček vpravo. Pohled z dnešní ulice K Šancím, od vchodu do kláštera, 
směrem na ulici Žalanského. V pozadí rybník „Kubišťák“, dnes parkoviště a prodejna Penny Marketu.

Severýnova ulice. Poklidná severýnova ulice se nachází ve starých dolních 
Řepích. spojuje ulici na moklině a ústí do Žalanského ulice v blízkosti kos
telíka sv. martina – patrona naší obce. V minulosti, asi od roku 1935, se 
nazývala smetanova, později od roku 1950 nesla název U staré pošty, pro
tože zde v minulosti stával poštovní úřad. Dnešní název ulice je výsledkem 
přejmenování pro duplicitu po připojení Řep k Praze mezi lety 1968–73.
A kdo tedy byl Jan severýn z kapí hory? Jednalo se o majitele ve své době 
největší tiskárny v Praze. Byl spolunakladatelem české bible vytištěné ro
ku 1488. Po jeho smrti roku 1520 po něm převzal tiskárnu jeho syn Pavel. 
některá zařízení tiskárny pak odkoupil roku 1542 významný český rene
sanční tiskař a nakladatel Jiří melantrich z Aventina.

Jan Bösser

SEVERÝNOVA
ŘEPY – PRAHA 6

Foto: Jan Bösser



i když si v sobotu rád přispím, tentokrát jsem 
nemohl dospat. Chtěl jsem prostě u tOhO být! 
U slavnostního otevření řepské naučné stezky.
Poblíž konečné tramvají na sídlišti, kousek od 
vlakového nádraží PrahaZličín, už před desátou 
hodinou postávaly hloučky lidí. mladí, staří, ro
dinky s dětmi, cyklisti i pěší. A také známé tváře 
z radnice a zastupitelstva městské části.
Autor projektu Doc. PaedDr. Jan Farkač, Csc. 
krátce pohovořil o sedmnácti zastaveních nauč
né stezky, krátkým projevem přítomné přivítala 

starostka Bc. Jitka synková a náměstkyně minis
terstva školství, mládeže a tělovýchovy, ing. Eva 
Bartoňová. následně místostarosta martin ma
rek pokřtil tabuli č. 2 šampaňským (první tabule 
je jen několik metrů odsud) a mohli jsme vyrazit. 
každý dle svého tempa, což bylo dobře, protože 
jsme se pak u jednotlivých zastavení netísni
li a mohli si v klidu přečíst text a prohlédnout 
obráz ky. A bylo na co se dívat.
Fotografie ze současnosti doplňovaly černobí
lé obrázky z minulosti Řep (převážně z archivu 

Jaroslava hájka). Povídání o přírodě pak bylo 
především z pera Jana Farkače.
stezka vede od nádraží po hranici Řep a Zličína 
ke klášteru sv. karla Boromejského, pak Žalan
ského ulicí kolem kostela sv. martina, hřbitova, 
až k budově radnice. Zde je malá odbočka k au
tobusovým garážím k 8. a 9. zastavení.
následně jsme šli zpět k radnici, po pěšině 
přes louku, kde se konají důležité akce jako 
pálení čarodějnic nebo Babí léto, do sídliště 
až k budově polikliniky. Zde jsme podcho
dem překonali rušnou slánskou ulici a kolem 
školy v laudově ulici jsme se dostali na samý 
východní okraj sídliště u mrkvičkovy ulice. Za 
posledním panelákem stezka odbočuje doleva 
vzhůru po rekultivovaných skládkách. U ce
dule č. 14 jsem zalitoval, že jsem si s sebou 
nevzal vuřty na opékání. Je zde totiž pěkné 
piknikové místo s ohništěm a posezením. tak 
příště. Zanedlouho stezka míjí řepskou step 
a jsme skoro u cíle. Projdeme horní staré Řepy 
a jsme na konci našeho putování – u kostela 
Panny marie Vítězné poblíž tramvajové koneč
né na Bílé hoře.
Celá procházka mi trvala asi dvě a půl hodiny 
a bylo to příjemně strávené dopoledne, kdy jsem 
se něco dozvěděl. Jen by neškodilo občas trasu 
doplnit šipkami.

Všem doporučuji a přeji šťastnou cestu! 
Jan Bösser

PRO ŘEPsKÉ PATRIOTy

s blížící se zimou si mnozí z nás kladou otáz
ku jak pomoci ptákům v tomto neradostném 
a chladném období. Přinášíme jednoduchý 
recept na velmi netradiční krmítko, kterým 
potěšíte nejen sýkory, ale i další ptáky, kteří 
u nás tráví zimu.  Jedná se vlastně jen o kmen 
či silnější větev, která je opatřena vyvrtanými 
otvory.

Jak naplnit krmítko?
toto krmítko je určeno pro hmyzožravé ptáky, 
především sýkory. Ale mají o ně zájem i další 
ptáci, kteří se dokážou udržet na „stupátkách“ 
(zářezy či naznačené vyvrtané otvory); v bota
nické zahradě v tróji jsme zjistili strakapouda 
velkého i šoupálka krátkoprstého, pravidelně 
pozorujeme celé až desetikusové zimní hejnko 
mlynaříků dlouhoocasých, zastihli jsme i žlunu 
zelenou a červenku obecnou. kosové černí se 
pokouší udržet, ale nedaří se jim to.
krmítko zavěšujeme tak, aby na ně nedosáhly 
kočky a případně další podobní zájemci o tuč
nější sousta (sojky obecné a straky obecné).

Náplň:    rostlinný tuk, např. hERA, liRA… 
ovesné vločky 
neslaná strouhanka 
rozdrcené dětské piškoty 
mák 
slunečnice (nutno pomačkat válečkem 
na těsto, příp. lahví) 
rozdrcené oříšky

semen nedáváme příliš velké množ
ství, tučnost je řešena výše uvede
ným tukem.
Případně možno přidat i hrozinky.

Poměr složek je třeba vyladit 
tak, aby nám vznikla „pasta“, 
kterou je možno bez zahřívání 
snadno vyrobit. Osvědčilo se 
udělat „knedlíčky“ a pevně je 
namačkat do otvorů. kouzlo to
hoto typu spočívá ve „studené“ 
a „čisté“ cestě bez nepopulárního 
tavení tuku.
Výše uvedenou směs do větve s ot
vory je možno vetřít i do hrubší ků
ry stromu; zde však riskujeme kon
zumování různými predátory, kteří 
se na kůře udrží. Záleží na místních 
podmínkách a nápaditosti „krmiče“ 
či „krmičky“. 

RNDr. Jaroslav Škopek

Zimní ptačí hostina

Foto: -ras-

Řepské putování

25



Kurzy
ve školním roce 2013 - 2014 
Kulturní centrum Průhon

Pro nejmenší
BROUČEK - dopolední kombinovaný program pro 
děti okolo 2 let (3x60 min., 100 Kč / lekce)
Cvičení pro rodiče s dětmi okolo 2 let (45 min., 800 Kč) 
ŠIKULKY - výtvarná výchova pro rodiče s dětmi 
okolo 2 let (60 min., 1.000 Kč)

Cvičení, jóga
Sportovky pro kluky  - 6 - 9 let, všestranná sportovní 
příprava - atletika, míčové hry  
i netradiční sporty (90 min., 700 Kč) 
Cvičení pro děti - 4 až 7 let (45 min., 600 Kč)
Aerobik a gymnastika pro dívky - 7 až 11 let 
(60 min., 700 Kč)
Cvičení po ženy - aerobik-mix, pilates, zumba, body-
styling (60 min., 70 Kč / lekce) 
Integrální jóga - pro dospělé (90 min., 1.200 Kč)
Jóga v denním životě  - pro začátečníky a mírně 
pokročilé - pro dospělé (105 min., 1.200 Kč)
Jóga v denním životě na podporu vitality - pro 
dospělé (105 min., 1.200 Kč) 

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

Keramika, výtvarka
Keramika - pro děti od 5 let (90 min., 1.400 Kč) a pro 
dospělé (90 min., 2.100 Kč) 
Výtvarná výchova - pro děti od 5 let (90 min., 1.200 Kč) 
Malba a kresba - pro dospělé (90 min., 1.800 Kč)

Jazyky
Angličtina pro děti - pro děti 6 až 9 let (45 min., 900 Kč)
Angličtina, němčina, francouzština - pro dospělé 
(90 min., 1.800 Kč)
Čeština pro cizince - pro školní děti (45 min., 900 Kč) 
a pro dospělé (90 min., 1.800 Kč)

Informace o volných místech: tel. 601 324 846
Zápis: na uvedeném pracovišti denně 13.00 - 19.00 hod.
Uvedené ceny jsou za pololetí, není-li uvedeno jinak.

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

Turistika
ŤAPKA - turistický oddíl pro děti od 5 let (60 min., 800 Kč) 

Hudba, tanec, divadlo
Sólový zpěv (klasika, populár) - pro děti od 6 let 
(45 min., 1.800 Kč) i pro dospělé (45 min., 2.700 Kč)
Klavír, keyboard, flétna, klarinet, saxofon, housle, 
kytara - pro děti od 6 let (45 min., 1.800 Kč) i pro 
dospělé (45 min., 2.700 Kč) 
Hudební přípravka - pro děti 5 až 8 let (45 min., 1.200 Kč)
PIŠKOTKY - tanec a balet pro děti od 5 let 
(3x45 min., 1.200 Kč) 
Akrobatický rock´n´roll - přípravka pro děti 
6 až 12 let (600 Kč)
STONOŽKA - dramatický kroužek pro děti od 6 let 
(90 min., 900 Kč) 

  Projekt je finančně

  podpořen z rozpočtu

  Městské části

  Praha 17

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

Pronájem fotoateliéru
Již od Kč 100,-/hodina. Info na: www.pruhon.cz
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sLuŽBy
•  MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ, lepení stropních podhledů, 

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

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

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

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

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

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

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

•  Naučím – doučím španělštinu. Děti, studenty, dospělé. 
U mě doma v Řepích, odpoledne i večer, do střední 
úrovně. Tel.: 602294352, khs.praha@tiscali.cz

•  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

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

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

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

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

•  PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA, PŘEVODY BYTŮ 
DO OS. VLASTNICTVÍ, zakládání sJV, smlouvy o převodu. 
Právní servis. Tel.: 724 304 603

•  www.obsluhakotelen.cz Tel.: 728995661

•  A.DOHNÁLKOVÁ – STŘÍHÁNÍ PSŮ. laudova 1014/15, 
Řepy. Tel.: 235 312 157, 737 841 145

•  CHEMICKý PEELING – omlazení a bělení obličeje, krku, 
rukou. Provádí zdrav. sestra – kosmetička. Tel.: 603238274

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

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

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

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

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

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

•  ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÁ EVIDENCE, MZDY ExTERNĚ 
I U KLIENTA. Za rozumné ceny, kvalitně. mám 
dlouholetou praxi. www.uctoolga.cz, Tel.: 725 562 738

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

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

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

•  TECHNICKý PORADCE S DOMÁCÍ ELEKTRONIKOU 
A PROGRAMY U VÁS DOMA. nevíte si rady s moderními 
technologiemi? Vysvětlím, zařídím, nainstaluji, koupím. 
naučím Vás pracovat na PC (Word, Excel) nebo užívat 
volání zdarma na skype. Cena 150kč/hod. Vhodné i pro 
seniory. F. Veselý, 702581904, rederix@seznam.cz

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

ByTy
•  RODINA KOUPÍ VĚTŠÍ BYT V ŘEPÍCH. min. 4+1, nejraději 

ve Španielově ul. Platba hotově. Tel.: 605 533 626

•  VYMĚNÍM OBECNÍ BYT 4+1 V ŘEPÍCH. Dvougenerační. 
Za 2x 2+kk nebo 2x 2+1. Tel.: 731147927

•  KOUPÍME BYT 3+1, 4+1 V OV, ŘEPY. Tel.: 606169946

ZAmĚsTNáNí
•  KADEŘNICI A MANIKÉRKU přijmu, Žl, P17Řepy. 

 Tel.: 728 995 661

•  Přijmu kosmetičku na ŽL. na 2–3 dny v týdnu, 
do provozovny v Řepích. Tel.: 603 238 274

•  PRÁCE Z DOMOVA. Pracujte z domova pro české 
výrobce. Poskytneme vám eshop, který je již naplněný 
sortimentem od výrobce, kterého si vyberete. Vše vás 
naučíme. Tel. 734 428 448

•  DOMOV SV. K. BOROMEJSKÉHO PŘIJME REGISTROVANOU 
ZDRAVOTNÍ SESTRU do nepřetž. provozu. Dále 
přijme ošetřovatelku do směn. provozu. Vzdělání 
pouze zdravotnictví. Upozorňujeme, že kurz PsP je 
nedostačující. nástup možný ihned. Pro ženy možnost 
ubytování. 
 Tel.: 774 401 334, vlasta.kremeckova@domovrepy.cz

•  HLEDÁME DO TýMU SPOLUPRACOVNÍKŮ PILNÉ 
A ŠIKOVNÉ LIDI. Pošlete SMS: 604 605 845

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

OsTATNí
•  PRODÁM HROBKU, 6 m2, nA hŘBitOVĚ V ŘEPíCh. 

 Tel.: 603331166

•  PRONAJMU GARÁŽ V GARÁŽÍCH U PRŮHONU – 
dlouhodobě cena 2 300 kč/měs. Tel.: 603 229 014

•  KOUPÍM ZAHRÁDKU S OBYVATELNOU CHATKOU NEBO 
DOMEČKEM. Pouze do OV, Praha 6, Řepy, Prahazápad. 
spěchá. Tel: 603396113

•  NOVý PENZION HOLIDAY V SRDCI KRKONOŠ – ve Vrchlabí 
herlíkovicích, 300m od sjezdovek. Pokoje s vlastním 
příslušenstvím, zdarma WiFi, parkoviště s kamerovým 
systémem, možnost snídaně i večeře, bufet. Rezervace: 
603296878 nebo na pensionholiday@seznam.cz. 
 www.pensionholiday.cz

H •R •A •Č •K •Y
Otevřeno	 PO	–	ČT	 9–17.30
	 PÁ	 9–16

Makovského	1145	
(žlutá	pasáž)

Praha	17	-	Řepy

KuPOn	
na	slevu	10	%	
na	celý	nákup

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

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

Příjem zakázek nepřetržitě!

Na Moklině 672/32
163 00 Praha 17 - Řepy

Předvánoční focení

2. a 3. prosince 2013 od 9 do 18 hod.
Darujte svým blízkým rodinné foto k 
Vánocům! Náš fotograf Vám pomůže 
vytvořit krásné rodinné fotogra�e. Více 
informací a přihlašování k focení na
www.pochoden-praha.cz

Každý čtvrtý inzerát v řadě vám otiskneme s 50% slevou!

www.cisteni-kobercu-repy.cz

Objednejte si hloubkové vysávání  
a čištění koberců, matrací, lůžkovin 
– i plyšáků a zbavte svou domácnost 
skrytého prachu systémem RAINBOW.

GARANCE 

KVALITY

svou cenu si 

určíte dle své 

spokojenosti

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ 

a MATRACÍ

Dopřejte si

VÁNOČNÍ 
ÚKLID

bez námahy

Kurzy
ve školním roce 2013 - 2014 
Kulturní centrum Průhon

Pro nejmenší
BROUČEK - dopolední kombinovaný program pro 
děti okolo 2 let (3x60 min., 100 Kč / lekce)
Cvičení pro rodiče s dětmi okolo 2 let (45 min., 800 Kč) 
ŠIKULKY - výtvarná výchova pro rodiče s dětmi 
okolo 2 let (60 min., 1.000 Kč)

Cvičení, jóga
Sportovky pro kluky  - 6 - 9 let, všestranná sportovní 
příprava - atletika, míčové hry  
i netradiční sporty (90 min., 700 Kč) 
Cvičení pro děti - 4 až 7 let (45 min., 600 Kč)
Aerobik a gymnastika pro dívky - 7 až 11 let 
(60 min., 700 Kč)
Cvičení po ženy - aerobik-mix, pilates, zumba, body-
styling (60 min., 70 Kč / lekce) 
Integrální jóga - pro dospělé (90 min., 1.200 Kč)
Jóga v denním životě  - pro začátečníky a mírně 
pokročilé - pro dospělé (105 min., 1.200 Kč)
Jóga v denním životě na podporu vitality - pro 
dospělé (105 min., 1.200 Kč) 

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

Keramika, výtvarka
Keramika - pro děti od 5 let (90 min., 1.400 Kč) a pro 
dospělé (90 min., 2.100 Kč) 
Výtvarná výchova - pro děti od 5 let (90 min., 1.200 Kč) 
Malba a kresba - pro dospělé (90 min., 1.800 Kč)

Jazyky
Angličtina pro děti - pro děti 6 až 9 let (45 min., 900 Kč)
Angličtina, němčina, francouzština - pro dospělé 
(90 min., 1.800 Kč)
Čeština pro cizince - pro školní děti (45 min., 900 Kč) 
a pro dospělé (90 min., 1.800 Kč)

Informace o volných místech: tel. 601 324 846
Zápis: na uvedeném pracovišti denně 13.00 - 19.00 hod.
Uvedené ceny jsou za pololetí, není-li uvedeno jinak.

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

Turistika
ŤAPKA - turistický oddíl pro děti od 5 let (60 min., 800 Kč) 

Hudba, tanec, divadlo
Sólový zpěv (klasika, populár) - pro děti od 6 let 
(45 min., 1.800 Kč) i pro dospělé (45 min., 2.700 Kč)
Klavír, keyboard, flétna, klarinet, saxofon, housle, 
kytara - pro děti od 6 let (45 min., 1.800 Kč) i pro 
dospělé (45 min., 2.700 Kč) 
Hudební přípravka - pro děti 5 až 8 let (45 min., 1.200 Kč)
PIŠKOTKY - tanec a balet pro děti od 5 let 
(3x45 min., 1.200 Kč) 
Akrobatický rock´n´roll - přípravka pro děti 
6 až 12 let (600 Kč)
STONOŽKA - dramatický kroužek pro děti od 6 let 
(90 min., 900 Kč) 

  Projekt je finančně

  podpořen z rozpočtu

  Městské části

  Praha 17

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

Pronájem fotoateliéru
Již od Kč 100,-/hodina. Info na: www.pruhon.cz



INZERCE

28

Ekologická likvidace autovraků
!! S úředním potvrzením !!

Novější vozy (bourané) možný výkup
Svoz vozů zdarma

Tel.: 725 680 885

rekonstrukce

stavební firma Hrabánek
Nad Jenečkem 344 

Hostivice, Praha - západ

www.hrabako.cz
hrabanek@hrabako.cz

tel.: 723 894 498

bytového jádra 
koupelen a bytu

ŽALUZIE
SÍTĚ PROTI HMYZU

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

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

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

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 2013 

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

Obchod 
specializovaný 

na krmiva:
Nutram

K9
First Mate

Arden Grange
Barking Heads

Trainer
Winner Plus

Slevy chovatelům, prodej obchodníkům
Na vybraná krmiva

věrnostní karta 9+1 zdarma
Rozvoz do 20 km zdarma

(při nákupu za min. 700 Kč)

Adresa: Praha 6, Na Bělohorské pláni 9

Tel.: 777 236 782

Otevírací doba:
Pondělí–Pátek 10.00–18.00,

Sobota 9.00–12.00

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

Rekonstrukce, 
bytová jádra, 

koupelny, byty 

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
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ÚPRAVY A OPRAVY ODĚVŮ
Šití a pletení na zakázku

Prodej pánských a dámských 
oděvů za velmi výhodné ceny

Trička již od 49,- Kč

PRODEJNA GALANTERIE
Velký výběr pletací příze, zipů, 

korálků, nití atd.

To vše pasáž Makovského 1143 
Praha 17-Řepy

PO – ČT    9.00 – 18.00
PÁ        9.00 – 17.00

AKCE sleva 15% na montáž a výměnu plynového kotle

zámky, kliky, kování, závory, dveře, zárubně

stavební úpravy a opravy, obklady, dlažby

tel.: 776 150 500, www.manitas.cz

ŽALUZIE
• zaměření

 • prodej
• montáž

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

Fair Credit | FAJN půjčka
půjčte si od 4 000 do 50 000 Kč

•  Rychlost v pohodlí Vašeho domova

•  Profesionální jednání

•  Férovost

•  On-line přehled nad svým účtem

•  Transparentnost

800 888 120
www.faircredit.cz

FUNKČNÍ  KONZOLE

SLEVY záclon, závěsů
DOPRAVA  ZDARMA

FUNKČNÍ  KONZOLE
(demontáž starých, zaměření 
a montáž nových)

SLEVY záclon, závěsů
DOPRAVA  ZDARMA

VŠE PRO VÁŠ BYT

NEVANOVA  1045 (dílna)
1047 (prodejna)

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

Pracovní doba:  Po–Pá  8.00–18.00 hod.
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MUDr. Roubalová
Stomatolog
602 209 184
257 224 473

Plzeňská 164/2561
(u Klamovky)
Praha 5

základní péče na pojišťovny

přijímáme nové pacienty

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

Ukazujeme Boží lásku praktickým způsobem

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

Na Moklině 672/32
163 00  Praha 17 - Řepy

English club
Klub maminek

EXIT club

Pečo - vařo
Otevřené bohoslužby
Cesty do hlubin Bible

Jsme začínající církví v Řepích. Věříme, že církev 
by měla být přínosem svému okolí, a proto Vás 
srdečně zveme na naše pravidelné aktivity:

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

KONTAKTUJTE NÁS A MY VÁM RÁDI 
ZODPOVÍME VŠECHNY DOTAZY 

A PROVEDEME VÁS ŠKOLIČKOU!

www.skolkamodrinek.cz

 604 433 057

ŠPANIELOVA 52a,
Praha 17 - Řepy

Opět
v

Řepích

šk
ol

ka Modřínek

NÍZKOENERGETICKÉ 
BYTOVÉ DOMY
Den otevřených dveří
23.11.2013 od 14 do 19 hodin

Tel.: 603 447 746 
WWW.NOVYZLICIN.CZ

165.000,- Kč
bez DPH

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

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

malování • lakování

JAN BÖSSER

          tel.: 603 423 612
bosser@volny.cz

Žalanského 36/29, 163 00 Praha 6

Ú K L I D O V É  P R Á C E

ZUBNÍ ORDINACE
AT DENT s. r. o.

776 079 850

251 622 746

Přijímáme nové pacienty

Jeremiášova 870/24
Praha 5, 155 00
(areál Skanska)

Máme smlouvy se zdravotními pojišťovnami

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

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

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

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

Kosmetický a kadeřnický salon

Giaccomo

Pro mladou rodinu 
hledám ke koupi 
byt 2+1 nebo 3+1 

v Řepích.

BYDLÍM TADY S VÁMI
Poradím, zajistí m, ocením, poskytnu 

právní servis, vyřeším hypotéku, 
najdu výhodnou koupi, prodám, 

pronajmu – PRO VÁS.

Ing. Pavla Chládková
✆ 774 116 505

pavla.chladkova@remax-czech.cz
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Chcete u nás inzerovat? • tel. 234 683 531, 234 683 544, 720 524 688
email: redakce@repy.mepnet.cz • www.repy.cz

Provádíme technické, evidenční, dovozové a přestavbovéprohlídky pro osobní a nákladní automobily (do 3,5t).

www.STKMOTOL.cz
Emise tel.: 257 216 489

Úřední hodiny: Po, St 7 - 17 hod., Út, Čt 7 - 15 hod.

Plzeňská 215b
Praha 5

tel.: 257 210 963

STK Repy 4:STK Repy 7.10.2013 11:48 Stránka 1

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

Vám nabízí své služby.

☎ 606 379 780
Pracovní doba: Po – pá 10.00 – 19.00 hod. 
     So dle objednávek

Každá desátá návštěva SLEVA!

Kadeřnictví SOŇA
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Víte, že jednotlivá kola Vašeho vozu se silnice 
dotýkají plochou velikou pouze jako lidská 
dlaň? Věnujte proto pozornost stavu i stáří 
pneumatik! Navštivte některého z našich 
autorizovaných servisních partnerů, kde právě 
nyní za výhodné ceny naleznete kompletní 
zimní kola včetně pneugarance na 3 roky. 
S námi také jednoduše vyřešíte přezutí na 
zimní kola a uskladnění těch letních.

Profesionální zimní péče 
autorizovaných servisních 
partnerů ŠKODA

ŠKODA doporučuje
Castrol EDGE Professional

ŠKODA Vás připraví na zimu

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

AUTOSALON KLOKOČKA
Karlovarská 660, Praha 6
Tel.: 222 197 201 - 206
servis.skoda@klokocka.cz

AUTOSALON KLOKOČKA
Borského 876, Praha 5
Tel.: 251 005 119 - 120
servis.barrandov@klokocka.cz                  www.klokocka.cz

Servisní Akce Klokočka 2013Servisní Akce Klokočka 2013


