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Komunální volby – jak jsme rozhodli

Senzační seniory máme v Řepích
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Vážení čtenáři,
Redakční rada v tomto složení po čtyřech letech končí. máme nové zastupitelstvo, ze kterého vznik-
ne i nové vedení radnice a to si i zvolí nové členy Redakční rady. nemám obavy o osud a kvalitu naší 
Řepské sedmnáctky, ať už o její podobě bude rozhodovat kdokoliv! ti, co budou vytvářet další podo-
bu Řepské sedmnáctky, mají na co navazovat!
mnozí z vás, které potkávám, mi říkají, že náš časopis se stal součástí jejich života v obci, čtou ho 
a nacházejí v něm své rubriky, informace a pobavení.
Chtěl bych poděkovat kolegům, se kterými jsem měl tu čest se na vytváření časopisu podílet, našim 
redaktorkám a vám čtenářům, kteří jste nám psali, kritizovali a nestydím se říci i chválili! 

Za všechny v Redakční radě, Jan Bösser

Úvodní slovo
Úřední hodiny
Úřadu mč Praha 17

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

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

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

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

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

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

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

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

Rada MČ Praha 17 mj.:

SE SEZNÁMILA
•  s plněním rozpočtu příspěvkových organiza-

cí zřizovaných mč Praha 17.

VZALA NA VĚDOMÍ
•  informaci o realizaci výběru dodavatele 

sdružených služeb dodávky elektrické ener-
gie prostřednictvím českomoravské komo-
ditní burzy kladno na období 2015 až 2016.

SOUHLASILA
•  se zřízením nového místa poskytování vzdě-

lání DOCtRiny – základní školy a mateřské 
školy, s.r.o. na adrese na Fialce i 1511/23, 
163 00 Praha 6 – Řepy;

•  se záměrem vytvoření antisprejerového pro-
gramu;

•  s vypsáním výzvy na zpracování projektové 
dokumentace a zajištění inženýrské činnos-
ti „Dům s pečovatelskou službou v Praze-Ře-
pích“;

•  s vypsáním výzvy na zpracovatele studie „Ví-
cepodlažní garáže v ul. mrkvičkova“ na po-
zemku č. parc. 1502/168 k.ú. Řepy a rozsa-
hem zadání dle zadávací dokumentace;  

•  s vypsáním výzvy na realizaci veřejné za-
kázky „Péče o dětská hřiště, víceúčelová 
a ostatní sportoviště v Praze-Řepích“ na ob-
dobí 1. 1. 2015 – 31. 12. 2016;

•  s pořádáním mistrovství čR BmX v time trialu 
a dobročinného závodu ŽendaRace 2014 dne 
11. 10. 2014 od 8 do 19 hodin.

NESOUHLASILA
•  s pronájmem pozemku parc. č. 1379/2, lo-

kalita konečná zastávka mhD Bílá hora, 
k. ú. Řepy, ve vlastnictví hl. m. Praha.

SCHVÁLILA
•  převod majetku z mŠ socháňova a kC Průhon 

na mč Praha 17, mŠ Pastelka, ZŠ J. Wericha 
a ZŠ genpor. Fr. Peřiny dle inventárního se-
znamu;

•  smlouvu o umístění, instalaci, provozování 
a údržbě technického zařízení městského 
kamerového systému hl. m. Prahy;

•  rozpočtová opatření č. 59 – 73;
•  aktualizované znění informační koncepce 

mč – Úmč Praha 17.

Barbora Skalníková, Dis.,
kancelář starostky

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

INFORMACE O TERMÍNU KONÁNÍ ZASTUPITELSTVA BUDOU ZVEŘEJNĚNY NA ÚŘEDNÍ DESCE.

Řepy v proměnách času – nová kniha 
o naší městské části, která ukáže nejen krásu Řep, 
ale budete mít možnost vidět i srovnání minulosti 
a současnosti. Uvidíte, jak se naše městská část mění 
a nahlédnete i do budoucnosti díky vizualizacím 
některých plánovaných projektů. Kniha také 
představuje akce, které pro vás, občany, pravidelně 
radnice pořádá, takže si zcela jistě každý najde to své.

Kniha je dostupná v podatelně radnice a v KC Průhon za cenu 99 Kč.
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Ve dnech 10. a 11. října proběhly volby do zastupitelstva naší 
městské části a do Zastupitelstva hlavního města Prahy. nyní vám 
tedy přinášíme výsledky hlasování řepských občanů a předběžné 
složení (v době dokončování tohoto čísla Řepské sedmnáctky 
probíhala stranická vyjednávání) zastupitelstva naší městské části 
v nadcházejícím volebním období.  

Počet volebních okrsků v naší mč: 18
Počet osob zapsaných ve výpisu voličů naší mč: 18 960
Počet odevzdaných platných hlasů: 6 490
hlasování v naší mč: 34,23 %
Počet členů do zastupitelstva naší mč: 23

Předběžné složení Zastupitelstva městské části Praha 17 
pro nadcházející volební období:

Volební strana č. 1 – Křesťanská a demokratická unie – 
Československá strana lidová
1. Jaroslava Šimonová – 573 hlasů

Volební strana č. 2 – Komunistická strana Čech a Moravy
1. miroslav Bartoš – 597 hlasů
2. Pavel Franěk – 535 hlasů

Volební strana č. 3 – Pro Prahu
1. Bořek černovský – 904 hlasů
2. kateřina kaljkovičová – 661 hlasů
3. Petr stloukal – 625 hlasů

Volební strana č. 5 – Česká strana sociálně demokratická
1. Jindřich kadlec – 960 hlasů
2. martin Vaic – 870 hlasů
3. lubomír lampert – 852 hlasů
4. Jan černý – 838 hlasů

Volební strana č. 6 – NEZÁVISLÍ
1. tomáš Finger – 701 hlasů
2. Jiří masopust – 561 hlasů

Volební strana č. 7 – TOP 09
1. Antoine katra – 1054 hlasů
2. Jaroslav hájek – 1042 hlasů
3. michal Štěpař – 783 hlasů

Volební strana č. 10 – Občanská demokratická strana
1. Jitka synková – 2226 hlasů
2. martin marek – 1819 hlasů
3. Jaroslav Bíro – 1655 hlasů
4. David Števík – 1660 hlasů
5. Václav soukup – 1759 hlasů
6. Jan Farkač – 1764 hlasů
7. Václav Dbalý – 1618 hlasů
8. Jan Bösser – 1627 hlasů

Podrobnější informace, například, kdo bude na radnici, přesné složení 
zastupitelstva naší městské části apod. přineseme v prosincovém čísle 
Řepské sedmnáctky.

Komunální volby – jak jsme rozhodli

Vážení spoluobčané,

ráda bych vám vyjádřila poděkování za váš čas, který jste věnovali účasti v komunálních volbách 

do naší městské části. Určitě mohu poděkovat i za všechny nově zvolené zastupitele. Velmi si 

cením tohoto občanského aktivního přístupu, který dokazuje, že vám Řepy nejsou lhostejné. 

Věřím, že se svými kolegy budeme moci pokračovat v práci pro naši městskou část a dostane 

se i na dosud nezrealizované projekty. Zároveň je však nutné poděkovat i těm desítkám lidí 

ve volebních komisích a všem, kteří se na přípravě a průběhu letošních voleb podíleli.

Mgr. Jitka Synková, starostka
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Pátek 14. 11. 2014 ve 20:00 h
Sokolovna ŘepyLISTOPAD

2014

14
www.pruhon.czHraje legendární kapela Petra Nováka  

George & Beatovens a Karel Kahovec

Upoutavka Martinska zabava 2014 2.indd   1 23.10.14   18:09

Městská část Praha 17 a Farnost sv. Martina pořádají

Úterý 11. listopadu od 17 h

Pátek 14. 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

Upoutavka Matin pruvod 2014.indd   1 23.10.14   17:51

snad vás hned na úvod listopadového čís-
la překvapíme tím, že na místě, kde vždy 
nacházíte slovo starostky, naleznete slovo 
redakce.
Je to způsobeno tím, že v době uzávěrky 
našeho zpravodaje probíhala stranická po-
volební vyjednávání. Dovolte nám proto se 
výjimečně tohoto úkolu zhostit.
měsíc listopad přináší s sebou chladné po-
časí a pro mnohé z nás i tu správnou „du-
šičkovou náladu“, tedy vzpomínání na naše 
blízké, kteří již nemohou být s námi. ten le-
tošní listopad však s sebou přináší i změny 
ve vedení a zastupitelstvu naší městské čás-
ti. O tom, jak se v Řepích volilo, se dočtete 
v tomto čísle zpravodaje. O všech dalších 
změnách, které „zpečetí“ i první zasedání 
nového zastupitelstva začátkem listopadu, 
vás budeme informovat v prosinci.
listopad je však mimo jiné i měsíc, který 
se hlásí s tradicemi. mnozí z vás se jistě už 
těší na martinskou husu, která odedávna 
k martinskému posvícení bezesporu patři-
la. A protože je sv. martin neodmyslitelným 
patronem Řep, nebude ani letos chybět 
martinský průvod, na který vás srdečně 
zveme. tato milá řepská tradice je jistě 
zpestřením jak pro velké, tak pro ty menší 
návštěvníky, kteří s lampionem v ruce s údi-
vem budou opět sledovat kouzlo podzimní-
ho večera se spoustou světýlek.
Poslední listopad pak je svátkem sv. Ondře-
je – v minulosti to býval doslova magický 
večer, kdy svobodná děvčata chodila čaro-
vat a hádat, kdo se stane jejich budoucím 
ženichem. Dnes už nám to asi sv. Ondřej 
nepoví a slečny se musí rozhodnout samy, 
přesto je tento den letos zajímavý i pro Ře-
py. Začíná totiž období adventu a pro vás je 
na tuto první adventní neděli od 17 hodin 
připraveno slavnostní rozsvěcení vánoční-
ho stromu. stejně tak v kostele sv. Rodiny 
můžete večer navštívit první ze čtyř advent-
ních koncertů.

Přejeme vám tedy příjemné naladění – ať 
už u dušičkového rozjímání nebo začátku 
 adventního období. A pokud vám k příjem-
ným chvilkám pomůže i náš časopis, bude-
me rády.

Vaše redaktorky
Radka Sálusová 

a Michaela Linhartová

milí čtenáři,

historicky první setkání řepského Poradního sboru proběhlo dne 6. října v podvečer. Po úvod-
ních slovech a seznámení s koncepcí započala živá debata na různá témata. Probírala se graffi-
ti znečištěná fasáda kC Průhon, kamerový systém, propojení řepské knihovny se sítí metro-
politní knihovny Praha, prodeje obecních bytů, velkoobjemové kontejnery, údržba zeleně, 
chodníky, budoucnost čerpací stanice OmV a mnohé další. 
Druhé setkání Poradního sboru je plánované na začátek dalšího čtvrtletí a zcela jistě přinese 
odpovědi na další palčivá témata naší městské části. 

-red-

První setkání řepského Poradního sboru
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Jak dlouho působíte ve funkci předsedy Redakční rady a co vás 
k této práci přivedlo?
Předsedou Redakční rady jsem asi šestnáct let. V prvním volebním obdo-
bí, kdy jsem na radnici nastoupil, jsem ve své kompetenci měl komunikaci 
s médii, komunikaci s občany, zveřejňování informací na webu a tohle tedy 
do této oblasti spadalo také. 
Původní „zelené“ řepské noviny nebyly špatné, ale mým snem bylo jim 
dát nějakou novou podobu. Po pravdě řečeno, chvíli trvalo, než jsme se 
k novému formátu dopracovali. Způsobeno to bylo i tím, že se postupně 
trochu měnil pohled vedení radnice na tento měsíčník. Dřív přeci jen by-
la Redakční rada omezena ve svých plánech a představách. když jsme se 
stali samostatnou městskou částí Praha 17, bylo jasné, že si zasloužíme 
lepší zpravodaj. Později se vyměnila redaktorka a Jaroslava Šímová, která 
v redakci pět let pracovala, udělala na časopisu určitě velký kus práce. 

Jak tedy vznikala „nová“ Řepská sedmnáctka?
Asi před osmi lety jsme tedy začali koncipovat novou formu zpravodaje 
a formovat Etický kodex. s Janem Bösserem jsme řešili grafickou podobu 
budoucího časopisu i jednotlivá témata, která by se tam měla objevit. Byl 
to ale určitě proces, který se postupně utvářel. myslím, že v průběhu po-
sledních osmi let jsme noviny třikrát rozšiřovali o další stránky. 
Asi před rokem jsme se shodli, že s rozšiřováním končíme, protože časopis 
by už byl velmi rozsáhlý, avšak čtenářům by tím nepřinášel žádnou přida-
nou hodnotu. Jasné je, že v časopise nelze dát pokaždé prostor každému. 
A tento problém by ani přidání dalších stránek nevyřešilo. Věřím, že i kdy-
bychom nějakou stranu přidali, zase by nastala situace, že se na někoho 
nedostalo. kromě toho by zvýšená gramáž a zvýšená cena tisku navýšila 
neúměrně celkovou sumu všech nákladů na časopis. stávající struktura je 
myslím vyvážená ve všech ohledech.

Co se vám na časopisu líbí?
mně se na tom líbí hlavně barevnost. ta barevnost tady dlouhou dobu chy-
běla, grafické zpracování je pěkné… možná to bude znít divně, ale mám 
pocit, že podobu časopisu v téhle formě jak je, není potřeba vylepšovat. 
myslím, že Řepská sedmnáctka vyhovuje představě o seriózním zpravoda-
ji městské části. Zavedli jsme tam i diskusní fórum o palčivých otázkách, 
které Řepy trápí. nemyslím, že je to časopis, který by byl hlásnou troubou 
radnice a všechno chválil. tohle vlastně bylo i smyslem Etického kodexu – 
ta snaha vést časopis jako zdroj informací o všem, co se stalo, co se děje… 
nikoliv o tom, že radnice je to nejlepší na světě. 

Máte nějakou oblíbenou rubriku?
myslím, že oblíbenou rubrikou nejen pro mě, se stala „Otázka měsíce“ 
a bylo by mi líto, kdyby tahle forma komunikace měla zaniknout. Věřím, že 
tato rubrika má smysl. názory, které se tam objevují, mohou být rozdílné 
i společné – napříč jednotlivými politickými stranami a zastupitelé mají 
dobrou možnost se vyjádřit.
Druhá rubrika, která fungovala před několika lety a mně se moc líbila, 
bylo seznamování se zastupiteli. Představení kdo kým je a co zamýšlí je 
určitě velmi přínosné. A s novým zastupitelstvem se tahle rubrika zase asi 
v časopise objeví. A dalším nezbytným tématem v časopise jsou termíny 
přistavení velkoobjemových kontejnerů. Asi nejsou nejzajímavějším, ale 
pro mnoho lidí naprosto nezbytným tématem. 

Pokud skončíte ve své funkci, bude vám práce na zpravodaji 
chybět?
to je otázka, na kterou se těžko odpovídá. Přiznám se, že na jednu stranu 
mi to chybět bude, protože jsem mohl být účasten tvorby časopisu, který 
tady zůstane a má smysl. líbila se mi vždy ta snaha lidí, kteří na časopisu 
spolupracují, aby zpravodaj v daném měsíci byl co nejlepší. Co mi chybět 
nebude, jsou diskuse nad některými články a rozhodování o tom, co zve-
řejnit a co nezveřejnit. Vlastně to dohadování s ostatními členy Redakční 
rady, které někdy vyznívalo velmi negativně…

Co pro vás bylo za dobu práce v Redakční radě nejtěžší?
Prvním oříškem byla tvorba Etického kodexu. Jeho existence je na jednu 
stranu důležitá, na druhou stranu je to jen určitá formulace obecných tezí. 
ty konkrétní věci se pak stejně musí řešit podle konkrétního případu. ko-
dex určitě nevyřešil všechny problémy.
Dalším oříškem byla doba, kdy jsme byli nuceni svěřit roznos časopisu pri-
vátní firmě, a časopis se nedostával k lidem. to bylo velké zklamání.
těžké také bylo překonat snahu některých nových členů Redakční rady 
v poslední době všechno začít měnit. Rozhodně jsem si nemyslel, že by 
práce všech lidí, kteří se na časopisu podíleli, byla tak špatná, že by bylo 
nutné vše od základu změnit.

Čeho si naopak nejvíce vážíte?
Velmi si vážím demokratického přístupu v Redakční radě a komunikace 
mezi jednotlivými členy. těší mě, že po mnohých bouřlivých diskusích jsme 
se dokázali shodnout, a to i napříč politickým spektrem.  

Je nějaké období, na které rád vzpomínáte?
Určitě rád vzpomínám na působení michala kulkuse v Redakční radě, který 
sem vnesl nové nápady a mladickou neotřelost a hravost.
hezkou vzpomínku mám i na Richarda kočí, který s námi spolupracoval 
při utváření nové podoby časopisu. to je člověk, který je sochařem, grafi-
kem, vystavuje po světě a nesmírně jsem si cenil jeho uměleckého pohledu 
na časopis.

Foto: -ras-

Řepská sedmnáctka má budoucnost
Říjnové komunální volby neznamenaly pouze konec volebního období pro současné vedení radnice, ale pravděpodobně 
přinesou i změny ve složení Redakční rady našeho časopisu. A jak už to bývá, na každém konci je třeba trochu bilancovat 
a hodnotit. O rozhovor jsme tedy požádaly současného předsedu Redakční rady, Pavla Maxu, a spolu s ním se ohlédly 
za dlouhým obdobím existence Řepské sedmnáctky.

Pavel Maxa a Řepská sedmnáctka v mnoha podobách.
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Máte nějaký nesplněný cíl, který se ve vaší práci nepodařilo 
zrealizovat?
nesplněný sen je vlastně úmysl celé Redakční rady, který jsme plánovali 
několik let. Chtěli jsme udělat nějakou vtipnou společnou fotku a použít ji 
jako PF pro naše řepské čtenáře. mrzí mě, že k tomu nikdy nedošlo, takže 
třeba to zrealizuje nová Redakční rada.

Co časopisu přejete do budoucna?
Redaktorkám přeji dobrou spolupráci s novou Redakční radou. A časopisu 
přeji, aby se nezměnil, aby zůstal sám sebou, aby byl takový, jaký je. 
Věřím, že časopis má velkou budoucnost. někteří možná tvrdí, že v dnešní 
době internetu je časopis zbytečný. Jsem přesvědčen, že všichni nemají 
možnost číst internet nebo sledovat Úřední desku a tohle je skvělá cesta, 
jak lidem předat určité informace. 

Děkujeme za rozhovor.
Radka Sálusová a Michaela Linhartová

Foto: -ras-

Řepská sedmnáctka v proměnách času. I takové podoby časopis míval.

ADvENTNí KoNCERTY v KosTELE sv. RoDINY
neděle 30. 11. od 17 hod. – První adventní koncert 

komorní smíšený sbor Gaudium Cantorum pod vedením Štěpánky 
heřmánkové, trubka – miroslav laštovka, klavír Ramona lukášová, 
slovem provází Jaroslava Panýrková.

neděle 7. 12. od 17 hod. – Druhý adventní koncert  
Panochovo kvarteto (Jiří Panocha – 1. housle, Pavel Zejfart – 
2. housle, miroslav sehnoutka – viola a Jaroslav kulhan – violoncello). 

neděle 14. 12. od 17 hod. – Třetí adventní koncert 
Dětský sbor Radost Praha pod vedením prof. Vladislava součka. 

neděle 21. 12. od 17 hod. – Čtvrtý adventní koncert 
Orchestr Archioni Plus pod vedením michala macourka,  
zpěv ladislava Šťastná, zazní J. Pachelbel, G. F. händel, R. Binge, 
Ch. Gounod, J. s. Bach, arie z děl A. Dvořáka, B. smetany  
a Ch. W. Glucka a koledy. 

Co přinese začátek adventu?
V letošním roce začíná doba adventní již koncem listopadu – první adventní neděle letos připadá na svátek sv. Ondřeje, 
tedy 30. listopad. Doba adventu, v minulosti hojně spojovaná s lidovými pověrami a zvyky, již tradičně znamená čas příprav 
na Vánoce. Označuje období, jež zahrnuje čtyři týdny před Štědrým dnem.  I dnes pro nás by měla znamenat dobu zklidnění, 
rozjímání a těšení se na nejkrásnější svátky v roce. Zkusme tedy méně uklízet a stresovat se nákupem dárků, ale více prožívat 
neopakovatelnou adventní náladu.
Také v letošním roce jsou pro vás v Řepích připraveny 
zajímavé kulturní akce, které potěší jistě děti i dospělé.  
Přijďte se tedy vánočně naladit, zazpívat  
si koledy a užít si příjemné atmosféry.

ROZSVÍCENÍ 
VÁNOČNÍHO STROMU 

V neděli 30. listopadu 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.

MIKULÁŠské 
radovánky

Pro děti malé, velké i dospělé
V sobotu 6. prosince od 15 hodin
Veselé mikulášské odpoledne pro 
všechny děti v řepské Sokolovně.

MIKULÁ·SKÁ 
NADÍLKA

V neděli 7. prosince od 15 hodin.
S písničkovým programem a koledami.

Kulturáček na Bílé Hoře.
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Rok se s rokem sešel a znovu se v klubu 17 slavilo. Oslava již sedmých na-
rozenin se zde konala 24. září. k pohodové náladě celého odpoledne ten-
tokrát přispíval nejen skvělý program, ale i příjemné počasí babího léta.
nízkoprahové zařízení funguje v Řepích od 1. července 2007 a dle slov 
vedoucí přímé péče CsZs, mgr. moniky čermákové, máme být na co hrdi. 
nebývá zvykem, aby městská část takové rozlohy jako jsou Řepy, měla 
vlastní nízkoprahové zařízení. klub 17 však přináší radost a poznání všem 
svým návštěvníkům, vždyť ročně sem zavítá až 230 dětí ve věku od šesti 
do osmnácti let!
každý měsíc je pro děti připraven pestrý program, který je věnován určité-
mu tématu. své si zde může najít opravdu každý. mladší návštěvníci si mo-
hou vyzkoušet svou šikovnost při mnoha rukodělných činnostech, vyrábí 
se zde velká spousta zajímavých věciček. nelze opomenout ani hry či různé 
sportovní aktivity. ti starší mohou využít zajímavých besed a přednášek 
nebo se tady jen setkávat se svými kamarády. Po dohodě s pracovníkem 
centra je možné tady probrat i složité životní situace, najít pomoc k jejich 
řešení či se „jen“ přijít vypovídat a nalézt útěchu.

A jak se slavilo to hezké, sedmé výročí?
O velmi zajímavý program se letos postarali 
studenti z Pražské taneční konzervatoře, kteří 
divákům předvedli tanec ve všech jeho před-
stavitelných podobách. Všichni si tak mohli 
vychutnat skvělá taneční vystoupení – ať už 
v rytmu orientálního tance, baletu či lidovek.
Pro děti byly připraveny nejen hezké písničky 
a muzika, ale i soutěže všeho druhu. Chybět 
nemohlo ani oblíbené občerstvení v podobě 
párku v rohlíku a malinovky.
Gratulace k sedmému výročí zazněly z úst sta-
rostky mgr. Jitky synkové, zástupce starostky 
martina marka, zastupitele mUDr. Antoine 
katry. Poděkování za skvělou práci patřilo 
samozřejmě výjimečným pracovnicím centra 
– mgr. monice čermákové a Janě Štěpánkové.

na oslavě nemohla chybět ani patronka klubu 
– Valerie Zawadská, která také popřála klubu 
spoustu spokojených návštěvníků i do dalších 
let. 

-ras-

Klub 17 oslavil již sedmé narozeniny

Foto: -ras-

Foto: -ras-

Foto: -ras- Foto: -ras-

Pražská taneční konzervatoř v rytmu orientu.

Rozličné soutěže pobavily malé i velké návštěvníky. I nejmenší příchozí vyzkoušeli svou šikovnost.

Gratulanti – zleva Mgr. Monika Čermáková, Mgr. Jitka Synková, Martin Marek, MuDr. Antoine Katra, 
Jana Štěpánková a Valerie Zawadská.
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Nebezpečný odpad
V rámci organizovaného mobilního sběru nebezpečných odpadů mo-
hou občané, prostřednictvím obsluhy vozidla, bezplatně odevzdat 
k odstranění následující druhy nebezpečných odpadů:

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

odstraňování plísní)
✗	  zářivky a výbojky

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

Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu v Praze 17:

6. 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

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

Po celou dobu přistavení bude přítomna obsluha, která bude koordi-
novat ukládání odpadů. VOk nebudou na stanovišti zůstávat přes noc.
VOk jsou financovány z prostředků magistrátu hlavního města Prahy.
•  parkoviště hofbauerova x Žufanova  5. 11., 6. 11., 7. 11., 8. 11.
•  parkoviště Drahoňovského  12. 11., 13. 11., 14. 11.
•  parkoviště u objektu Bílý Beránek (Šímova ul.)  26. 11., 27. 11., 28. 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, podlaho-
vé PVC, umyvadla a záchodové mísy.

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

nádoby (popelnice, kontejneru) 

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

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

✗			elektroodpad (chladničky, pračky, televize, monitory, počítače, 
přehrávače, telefony apod.)

✗			stavební suť

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

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

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

Kam s bioodpadem
Stanoviště BIOVOK:

•  Parkoviště v ul. na moklině u restaurace U hasiče – 2. 11. (ne) 13 – 16 hod.
•  křižovatka ul. ke kulturnímu domu x U Boroviček – 9. 11. (ne) 13 – 16 hod.
•  Parkoviště hofbauerova x Žufanova – 22. 11. (ne) 9 – 12 hod.
•  křižovatka ul. k trninám x laudova – 29. 11. (ne) 13 – 16 hod.
Přistavované kontejnery budou s obsluhou.

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. gastro-
odpad), jedlé oleje, uhynulá zvířata, znečištěné piliny, biologicky 
nerozložitelné odpady apod. Biovoky jsou financovány z prostředků 
magistrátu hl. m. Prahy.

Ing. Jaroslava Hrdličková,
Odbor životního prostředí a dopravy

Za třídění nápojových 
kartonů do Švédska
Zatímco češi vytřídí přes pětaosmdesát pro-
cent papíru, nápojových kartonů jen zhruba 
pětinu. Přitom obaly od mléka či džusů, které 
skončí ve speciálních kontejnerech, jsou při 
recyklaci zdrojem velice kvalitní suroviny pro 
výrobu papíru. Zapojte se i vy do třídění ná-
pojových kartonů a zúčastněte se akce „Kam 
s nápojáčem“, v níž můžete vyhrát tablet, 
poukazy na nákup a jako hlavní cenu letecký 
zájezd pro dvě osoby do Švédska.  

Více informací získáte na  
www.kamsnapojacem.cz v sekci soutěž.
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www.budliny.cz
840 550 650

Iniciátor projektu

Naše Zelená obec svým občanům 
doporučuje:

. . . a nech si odvézt
staré elektrospotřebiče
přímo z domácnosti.
Ve všední dny od 9:00 do 19:00
Odebíráme např.: pračku, sekačku, mikrovlnku,
monitor, počítač, autobaterii, ledničku...

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOSTK

Víceúčelové hřiště NevanovaDětské hřiště Socháňova

městská část Praha 17 ukončila ke dni 30. 9. 2014 realizaci obnovy pěti 
dětských a víceúčelových hřišť. Projekt byl spolufinancován z Operačního 
programu Praha – konkurenceschopnost, který je podporován z Evropské-
ho fondu pro regionální rozvoj. Celková výše podpory činí 6 849 094 kč.
každé z obnovených dětských hřišť nabízí rozličné herní prvky, které 

jsou koncipovány pro rozvoj pohybových dovedností dětí všech věkových 
kategorií. Dětská hřiště najdete při ulicích socháňova, nevanova a makov-
ského. nová víceúčelová hřiště jsou v ulicích nevanova a mrkvičkova.

Bc. Eva Soukupová

Ukončení projektu „Zdravé a hravé Řepy II“
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Jana Tvrdková a Klub seniorů Průhon

Po dlouhých úspěšných létech se klub senio-
rů Průhon, který dostával za svou rozsáhlou 
činnost čestná ocenění, pamětní listy, byl v te-
levizní relaci Barvy života, dočkal dalšího úspě-
chu a to dvojnásobného.
Předsedkyně klubu Jana tvrdková získala v ce-
lostátní soutěži nadace sEn – sEn, Charta 77/ 
konto Bariéry na základě rovnosti bodů cenu 
za 2. – 3. místo seniora roku 2014 a klub Prů-
hon v té samé soutěži taktéž na základě rovnosti 

bodů cenu za 2. – 3. místo seniora roku 2014 
v kategorii nejlepší klub. Je to krásné ocenění 
za naší dlouholetou činnost, ale ani tentokrát 
jsme neměli v úmyslu o našem úspěchu psát. Jak 
již víte, nikdy jsme nestáli o to se svými úspě-
chy chlubit. Vždy jsme byli toho názoru, že to 
co děláme, děláme rádi, a že nám stačí osobní 
uspokojení, že ještě v našich letech můžeme, 
kde je třeba, pomáhat.
nechtěli jsme z toho dělat žádnou medializaci, 
ale byli jsme vyzváni, abychom se podělili o náš 
dvojnásobný úspěch. my však spíše než vlastní 

medializaci využijeme toho, aby se na nás všich-
ni podívali očima těch, kteří naši činnost, i nás 
osobně, velice dobře znají a od kterých předsed-
kyně i klub dostaly potřebné nominace do této 
soutěže. nemůžeme je kvůli jejich délce vypiso-
vat celé, proto použijeme jen malou část.
Z nominace, kterou předsedkyně klubu dosta-
la od sestry konsoláty, představené Domova 
sv. karla Boromejského: „Vážíme si neúnavné 
činnosti paní Jany i jejích morálních vlastností 
a organizačních schopností. Je to příkladná že-
na, která svou energií a veselou povahou doká-
že lidem kolem sebe mnohé dát a přáli bychom 
jí úspěch v této soutěži, který by byl pro tak 
skromnou ženu, která netouží po seberealizaci, 
oceněním její obětavé a dlouholeté práce pro 
druhé.“
A zde je také část z nominace, kterou místosta-
rosta Prahy 17, mgr. Bořek černovský, napsal 
o činnosti klubu Průhon: „na práci zmíněného 
klubu si vážím nejvíce toho, že není zahleděný 
pouze na svojí činnost uvnitř klubu pro své čle-
ny, ale pomáhá všem ostatním napříč řepskými 
společenskými organizacemi. Je obdivuhodné, 
že senioři v tomto klubu zvládnou kromě svého 
bohatého programu (výlety, přednášky, kulturní 
vystoupení, výstavy a zábava) pomáhat i dru-
hým. V této oblasti bych vyzdvihl zejména spo-
lupráci s mateřským centrem Řepík, kdy seniorky 
nechybí u žádné z pořádaných  akcí a pomáhají 
se zajišťováním a realizací programu.“
Jsme přesvědčeni o tom, že ocenění od druhých 
je daleko cennější, než abychom o sobě psali 
sami a že proto nemusíme k tomu, co bylo na-
psáno, více dodávat.
   

Za klub seniorů Průhon
RsDr. František Srp, Jarmila Sýkorová, 

Jana Tvrdková  

senzační seniory máme v Řepích
Projekt SenSen (Senzační senioři) vznikl v Nadaci Charty 77/Konto Bariéry a jeho cílem od počátku bylo hledat a spojovat aktivní 
a vitální seniory, kteří i ve svém věku dokáží rozdávat radost a moudrost i pracovat pro ostatní. Projekt hledal seniory, kterým 
není lhostejný vývoj společnosti ani osud obce, ve které žijí. Stejně tak by měl být pomocí pro všechny, kdo se trápí osamoceností 
a hledají někoho, komu mohou být užiteční.
Cenu „Senior roku“ vyhlásila Nadace Charty 77 v rámci svého projektu Senzační senioři.
Cílem je podpora seniorů a zdůraznění jejich výjimečné činnosti. Laureáti ceny „Senior roku 2014“ byli slavnostně vyhlášeni pod 
záštitou primátora hl. m. Prahy 1. října v pražském divadle ABC. Na vyhlášení navázalo speciální benefiční představení „Shirley 
Valentine“ se Simonou Stašovou – členkou poroty ceny Senior roku – v titulní roli. 
V  tomto  unikátním  projektu  v  letošním  roce  zazářili  řepští  senioři,  kteří  získali  ocenění  v  obou  vyhlašovaných  kategoriích 
– kterými jsou jednotlivci a seniorské kluby.
V kategorii jednotlivců se seniorem roku stal Josef Procházka ze seniorského Klubu seniorů Řepy. Tento klub také následně získal 
čestné uznání za svou činnost. Druhé až třetí místo v jednotlivcích získala Jana Tvrdková z Klubu seniorů Průhon. Tento klub získal 
stejné umístění i v kategorii klubů.
Našim  úspěšným  seniorům  bychom  tedy  chtěli  poblahopřát  a  představit  vám  je  v  tomto  čísle  časopisu  blíže.  Klub  seniorů 
Průhon  se  rozhodl  své  úspěchy  popsat  vlastními  slovy,  s  vítězem  z  Klubu  seniorů  Řepy,  Josefem  Procházkou,  vám  přinášíme 
krátký rozhovor.

Foto: archiv CSZS

Jana Tvrdková při přebírání ceny za 2. – 3. místo v kategorii jednotlivců.



Čekal jste vítězství?
Josef Procházka: ne nečekal, byl jsem hodně 
překvapen. když mě vyvezli na podium, byl jsem 
v úplném šoku. Přemýšlel jsem, co mám vlastně 
říct. nakonec si pamatuju, že jsem říkal, že chce-
me i v budoucnu hrát hodně pétanque, který nás 
hodně baví, sportovat, hýbat se a nemarodit. 
A najednou jsem byl zase za podiem a tu chvíli, 
na prknech „která znamenají svět“, si vlastně 
nepamatuji.
Úspěch je ale určitě zásluhou všech – od radnice, 
přes centrum až po řadové členy.

Jaká byla vaše cesta do soutěže?
Josef Procházka: Původně jsme chtěli přihlásit 
jen klub. sepsali jsme s kolegy v klubu elaborát 
o naší činnosti a chtěli jsme podat přihlášku. 
Dozvěděli jsme se, že se na rozdíl od loňska ne-
můžeme přihlásit sami, ale musí to za nás udě-
lat nějaký garant. Poslali jsme tedy zpracovaný 
materiál do Centra sociálně zdravotních služeb, 
vedoucí centra PhDr. Jindřich kadlec nám to 
podepsal a do soutěže nás přihlásil. Později jsem 
dostal dopis od pana krásy a manželů hufových 
s návrhem, že by mě nominovali v kategorii jed-
notlivců. s hufovými se dobře znám, protože 
jsem s nimi spolupracoval již při organizaci se-

niorské olympiády. nominoval mě i časopis Voz-
ka, kam již 11 let posílám své povídky. Dozvěděl 
jsem se, že jsem vyhrál s velkým náskokem a zís-
kal 54% hlasů.

Jak hlasování probíhá?
monika čermáková: Jednotliví senioři mohou 
získat různé nominace a na základě těchto no-
minací pak vybírá odborná porota. letos byla 
oproti loňsku ta změna, že se uchazeči nemohli 
nominovat sami – loni jich bylo asi dvě stě, letos 
osmdesát pět. soutěžilo se ve dvou základních 
kategoriích a to v jednotlivcích a v kategorii 
seniorských klubů. člověk se tedy nemůže no-
minovat sám, ale měla by ho navrhnout nějaká 
spolupracující organizace, která garantuje jeho 
činnost. čím víc má nominací, tím je větší šan-
ce na úspěch. Řepy v téhle soutěži jednoznačně 
ostatní převálcovali, protože jsme měli čtyři 
„želízka v ohni“ a všechny čtyři jsme proměnili. 

Můžete mi popsat slavnostní večer?
monika čermáková: Je to akce, která je hodně 
orámovaná sponzorsky. Program v divadle ABC 
uváděl Jan Pokorný, účastnila se předsedkyně 
nadačního fondu Božena Jirků, primátor tomáš 
hudeček, zástupci sponzorů, herečka simona 

stašová, která pak hrála úžasné benefiční 
představení. následovalo společenské setkání 
a sešli se tady lidé z celé republiky.
Divadlo bylo úplně plné. Akce byla skvěle zorga-
nizovaná do nejmenších detailů. Vyhlašované 
kluby byly krátce představeny a nastíněna jejich 
činnost. měla jsem radost, v kolika obcích v celé 
republice podporují seniory a jací pozitivní lidé 
tam pracují.
náš klub seniorů Řepy byl jedním z nejmlad-
ších – funguje od listopadu 2013, kdy se od-
dělil od klubu Průhon a v současnosti má již 46 
členů a neustále tohle číslo roste. Proto je pan 
Procházka obklopen kolegy, z nichž každý má 
na starosti nějakou oblast – jako je třeba kultu-
ra, sport, cvičení.

Kdy Josef Procházka začal působit 
v řepských seniorských klubech?
monika čermáková: Pamatuji si, že pan Procházka 
začínal v klubu Gemini – klub zdravotně znevý-
hodněných, ale ti pro něj byli málo aktivní, takže 
postupně začal objevovat a přecházet do klubu 
Průhon. Postupem času se z tohoto klubu vyčle-
nil klub seniorů Řepy. myslím, že je to částečně 
přirozené, protože v klubu Průhon jsou lidé té-
měř o jednu generaci starší. takže se věnují spíš 
sociálně-kulturním programům. tohle jsou však 
„mladíci“ a potřebují dělat nějaké aktivity, cvičit, 
sportovat…  Pan Procházka je nesmírně aktivní, 
takže neustále vymýšlí různé akce, skoro si mys-
lím, že členové ksŘ nemají volný víkend.

Čemu se váš klub převážně věnuje?
Josef Procházka: Jsme hodně aktivní, zejména 
ve sportovní oblasti. mám radost, že se naši čle-
nové těší na sportovní klání, na pétanque, ně-
kteří říkají, že jim rostou svaly. máme dvě skvě-
lá hřiště – jedno u klubu 17, jedno u mC Řepík 
v Bendově ulici. to je úžasné zázemí. hrajeme 
v pohodě zápasy i proti družstvům, které hrají 
petanque osm až deset let…
naše seniorky nedávno objevily kouzlo cvičení 
na míči. Podařilo se to domluvit a v pátek 10. říj-
na se konala první hodina. Po cvičení si ještě za-
hrajeme pétanque.
kromě toho jezdíme třeba na výlety – naposledy 
jsme byli s CsZs v září na zámku loučeň, moc se 
nám tam líbilo.
monika čermáková: nedávno získali další čtyři 
sportovní ocenění a už zase jedou naplno. někdy 
je těžké je stíhat (směje se). 

Děkuji za rozhovor.
Radka Sálusová

RoZHovoR
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Foto: -ras-

Josef Procházka společně s vedením Klubu seniorů Řepy.

O čerstvé zážitky z vítězství se se mnou podělil Josef Procházka z Klubu seniorů Řepy, 
vítěz v kategorii jednotlivců. Klub seniorů Řepy vede s neúnavnou energií již téměř rok  
a neustále vymýšlí další plány a akce, kterých by se mohli senioři zúčastnit.
Společně s ním jsem si povídala i s vedoucí přímé péče CSZS, Mgr. Monikou Čermákovou, 
která společně se svojí kolegyní Janou Štěpánkovou o řepské seniorské kluby vzorně pečuje.
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Programy pro řepské seniory

Klub seniorů Průhon
každé úterý od 9 do 11 hodin v klubu 17, 
 socháňova 1221, Praha 17.
klub vede Jana tvrdková.
Program v listopadu: 4. 11. Volný program, 
11. 11. Beseda s mgr. monikou čermáko-
vou – komunikace s nevidomým klientem, 
18. 11. Volný program, 25. 11. Volný program.

Klub seniorů Řepy (KSŘ)
každou středu, vždy od 9 do 11 hodin  
v kC Průhon, socháňova 1220/27, Praha 17.
klub vede Josef Procházka.
Program v listopadu: 5. 11. Beseda s mgr. mo-
nikou čermákovou – komunikace s nevidomým 
klientem, 12. 11. Beseda s herečkou Valerií Za-
wadskou, 19. 11. Volný program, 26. 11. Volný 
program.

Klub Gemini 
(zdravotně znevýhodnění)
každé pondělí, vždy od 13.30 do 15.30 ho-
din, nízkoprahové zařízení klub 17, socháňo-
va 1221, Praha 17.      klub vede Petra szarová. 
Program v listopadu: 3. 11. Výroba andělů, 
10. 11. Výroba andělů, 17. 11. státní svátek – 
zavřeno, 24. 11. Výroba andělů. 

Klub aktivního stáří (KLAS)
každé pondělí, vždy od 14 do 16 hodin,  
kulturáček na Bílé hoře, ke kulturnímu 
domu 14, Praha 17. 
klub vede marie klosová.
Program v listopadu: 3. 11. trénink paměti 
s R. koštelovou, 10. 11. Oslava jubilantů – 
k poslechu zahraje p. kotas, 17. 11. státní svá-
tek – zavřeno, 25. 11. Volný program. 

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

PhDr. Jindřich Kadlec, ředitel CSZS

Listopad v DDm na Bílé Hoře U Boroviček 1, Řepy • Tel.: 235 323 333

5. 11. Halloweenský orientační závod ve Hvězdě – podle mapy 
a s baterkou, závod dvojic. hromadný start v 17 h! Od 16 h, dopravní 
hřiště DDm na Vypichu. Propozice a info na www.ddmp6.cz

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

8. 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, nasa-
zování se provádí počítačem, turnaj řídí kvalifikovaní rozhodčí (ústřed-
ní). startovné: kategorie A a B: 20 kč, kategorie C: 30 kč. Od 9 hodin, 
DDm. Přihlášky e-mailem na martin.vejvoda@ddmp6.cz: jméno, pří-
jmení, kategorie, rok narození nebo  při prezentaci na místě.

21. 11. Taneční dílny II – lekce street dance, broadway dance, hip 
hop a další. Program na www.ddmp6.cz, vstup zdarma. Od 17 do 20 h, 
taneční sály DDm.

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

24. 11. Klubové pondělí – adventní věnce – pro děti 6–15 let, 
přihlášky předem osobně v klubu. Zdarma. Od 13 do 17 h,  
klub k.m.R. Dědina.

30. 12. Adventní věnce – přijďte si vyrobit k nám svůj adventní věnec. 
Přihlašte se na dílnu od 12, 13, 14 nebo 15 hodin. Dílna = 2 hodiny. 
svíčky a podložky pod ně s sebou! V ceně jsou pouze svíčky čajové.
Cena: 50 kč/děti, 150 kč/studenti, 200kč/dospělí. DDm.
Přihlášky předem na tel. DDm 235 323 333 gabriela.lasikova@ddmp6.cz

Pro děti, které se nedostaly do školky, nabízíme alternativu v našem 
Centru předškolních dětí. 

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

 4. 11.  Barevné listí – nalep si svůj list pro štěstí
 5. 11.  Podzimní růže z listí
 7. 11.  Výzdoba klubu 17 – „Filmový večer k17“
11. 11.  Přijď si udělat svůj lampión
12. 11.  náramky ze všeho možného
14. 11.  Ozdobné kolíčky, aneb vyrob si svého ptáčka havránka
18. 11.  Výroba barevných svíček 

19. 11.  lepení modelů z ABC
21. 11.  Obrázky z korálků
25. 11.  Batikujeme trička
26. 11.  Výroba ozdob na stromeček 
28. 11.  Adventní dílna v k17 – „Den otevřených dveří“

Plán Klubu 17 – listopad 2014        Téma měsíce: Ruční práce

Socháňova 1221, Řepy • Tel.: 235 314 141, 775 591 700
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Děláte mnoho představení pro děti. Jaké publikum jsou senioři?
Já určitě nedělám jen věci pro děti, takže program pro seniory není žádná 
výjimka. Dělám představení na třech frontách – jednak to jsou představení 
pro děti, pak jsou ovšem i dospělácká představení, oboje dělám sám. Ještě 
je tu taková novinka - mám kapelu, takže třetí frontou jsou představení 
s kapelou.

Co z toho máte nejradši?
to se vlastně nedá takhle říct. Já pořád říkám, že dospělí jsou jen odrost-
lejší děti. Zjistili jsme, že když jsou delší, třeba dvouhodinová představení, 
tak polovina je věnována těm „dospěláckým“ písničkám a nakonec se 
všichni rádi vrátí k písničkám jako je „statistika“ a s radostí si s námi 
zabroukají. myslím, že je lepší pracovat s těmi dětskými písničkami. mnoh-
dy se to prolíná – původní dětská písnička „neopouštěj staré známé pro 
nové“ je vlastně svým textem velmi dospělácká.

Máte nějakou svojí oblíbenou písničku?
ne, nemám. mně se „otvírá kudla v kapse“, když třeba někdo říká „tohle 
už zpívat nebudu“. ty písničky – to jsou naše děti. Pokud někdo napíše 
písničku a pak jí nezpívá, tak je to podle mého bambula. 
možná, když někdo písničku dostane, tak jí pak může zavrhnout. Ale my 
jsme autoři a všechny naše písničky jsou jako děti, které máme rádi.

Jste autorem mnoha skvělých písní. Jak hity vznikají?
takový hit, šlágr – ten se nepíše, ten se prostě stane. když jsme se Zdeň-
kem svěrákem dělali písničky k pohádce „Princové jsou na draka“, tak Zde-

něk říkal, že nám snad lidi písničku „Dělání“ odpustí. Říkal jsem mu – ty jsi 
původně kantor, a tady lidi nabádáš k práci a tohle nabádání nikdo nemá 
rád. A vidíte, jak jsme byli špatní prognostici – z písničky se stal hit. Já se 
vlastně bojím říct – „teď jdu do své pracovny vytvořit populární píseň“.  
Protože pak sedíte u toho papíru a prostě nic. Já vím, že herci mají tako-
vou pověru, že před premiérou se kopnou do zadku a řeknou si „Breptej 
potvoro“ a za to se nesmí děkovat. A stejně tak já nesmím říkat, že jdu 
skládat hit.

Stalo se vám naopak někdy, že jste hit očekával a ono se tak 
nestalo?
léta jsme dělali „hodiny zpěvu“, v každé bylo asi osm písniček a my jsme 
věděli, že dvě se chytí. takže těch šest ostatních tam být vlastně nemuse-
lo. Jenže to zkrátka člověk nikdy dopředu neví, která z nich se chytí.

Co se vám v poslední době povedlo?
člověk si vždycky u každé práce říká „teď dělám hrozně pěknou věc“. Jinak 
to snad ani nejde.
nedávno jsem dělal hudbu k filmu „tři bratři“ a teď nám vyšla deska, která 
se jmenuje „Jupí“, se spoustou pěkných melodií. Jedna ta písnička je ne-
smírně zajímavá, protože je o vztazích. Ukazuje, že když se dva zamilují 
do jedné, tak je to špatně, když si jedna oblíbí dva, tak je to taky špatně. 
Refrén je „někdo volá jupí, druhý vzteky úpí“, a tak je to i v životě.

Děkuji za rozhovor.
Radka Sálusová

Foto: -ras-Foto: -ras-

Hodina zpěvu s jaroslavem Uhlířem
„Není nutno, není nutno, aby bylo přímo veselo, hlavně nesmí býti smutno, natož, aby se brečelo…“ Přesně tahle veselá písnička 
rozezněla v pondělí 13. října sál Kulturáčku na Bílé Hoře. Řepští senioři měli mimořádnou příležitost se pobavit a zazpívat si se 
skvělým hudebníkem a skladatelem Jaroslavem Uhlířem. Konalo se zde příjemné představení, plné veselých písniček a pohody. 
Hned na začátku dostali diváci pokyn, aby se obrátili v běhu času zpět a vrátili se do doby, kdy jim bylo asi deset let. Pak už se 
stačilo proměnit ve smíšený sbor a všichni dohromady měli možnost si projít a zazpívat známé melodie z filmových i televizních 
pohádek. Nemohly chybět ty nejznámější písničky z filmů „Ať žijí duchové“, „Princové jsou na draka“ či „Lotrando a Zubejda“. 
Krásné bylo hudební písničkové přání pro říjnovou oslavenkyni paní Vlastu – „Vlasta má narozeniny…“ Hodina zpěvu, kterou 
zde řepští senioři společně strávili, byla jistě pro všechny příjemným zážitkem. O tom svědčilo i srdečné poděkování, které se 
Jaroslavu Uhlířovi po představení dostalo z úst jedné nadšené divačky: „Hrajete krásně, vaše písničky mám moc ráda a přeji vám 
alespoň ještě dvacet let pilné práce! Bylo to pro mě nejkrásnější představení, jaké jsem v poslední době viděla.“
Jaroslav  Uhlíř  po  představení  musel  spěchat  za  dalšími  pracovními  povinnostmi,  přesto  byl  velmi  ochotný  a  našel  si  chvilku 
i na malý rozhovor pro Řepskou sedmnáctku, který vám rádi přinášíme.
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1. 11. – 31. 12. – OD BAREV PODZIMU 
DO ADVENTU – výstava fotografií Romana 
Zuzáka zachycující barvy podzimu a kouzlo 
zimy. Refektář, vstup volný.

2. 11. Dušičkový koncert smíšeného sbo-
ru sv. Jiří z Vraného nad Vltavou pod ve-
dením Alfonse limpoucha (na programu 
A. Bruckner, W. A. mozart, G. Verdi, B. korejs 
a další). Od 17 hod. kostel sv. Rodiny, vstup-
né dobrovolné.

5. 11. Staropražské harmoniky pod vedením 
Josefa horvátha. Od 13 hod. Denní stacio-
nář, vstupné dobrovolné.

9. 11. Kdo miluje, zmůže všechno! – pokoj-
né ztišení při klasické hudbě v podání soubo-
ru FiDEs a čtení biblických textů pastorem 
Josefem Ceplem (na programu G. F. händel, 
R. lovland, W. A. mozart, E. moricone, A. Co-
relli a další). Od 17 hod. kostel sv. Rodiny, 
vstupné dobrovolné.

17. 11. Viento Marero Duo (michaela kuřavo-
vá – flétna a Jiří meca – kytara), na progra-
mu J. ibert, G. F. händel, F. Borne, J. novák, 
D. milhaud a další. Od 18 hod. kostel sv. Ro-
diny, vstupné dobrovolné.

23. 11. Orchestrální řada Archioni Plus pod 
vedením michala macourka (na programu 
J. s. Bach – Umění fugy). Od 17 hod. kostel 
sv. Rodiny, vstupné dobrovolné.

27. 11. Duchovní písně s klavírem (na progra-
mu autorské skladby Radky Žočkové). Od 10 hod. 
Denní stacionář, vstupné dobrovolné.

30. 11. První adventní koncert – komorní 
smíšený sbor Gaudium Cantorum pod vede-
ním Štěpánky heřmánkové, trubka – miroslav 
laštovka, klavír Ramona lukášová, slovem 
provází Jaroslava Panýrková. Od 17 hod. kos-
tel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné.

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

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

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

Domov sv. Karla Boromejského 
– program na listopad 2014

2. 11.  VELKÝ HALLOWEENSKÝ BÁL PRO CE-
LOU RODINU – ORiGinÁlní mAsky BUDOU OD-
mĚnĚny!!! s pořadem plným zpívání i převleků 
– lEtEm sVĚtEm mUZikÁlEm – interaktivně 
uzpůsobené pásmo pro děti, ve kterém vás za-
vedeme letem světem do historie českých i za-
hraničních muzikálů a zazní známé písničky. 
na své si přijdou tentokrát i rodiče. Povídat si 
samozřejmě budeme i o halloweenu a o stra-
šidlech, děti si zatancují, zazpívají a vyzkouší 
si třeba i malý dětský konkurz! Od 15 hodin. 
Vstupné dobrovolné (doporučené: 50 kč).

8. 11.  TANEČNÍ BÁL PRO DOSPĚLÉ s kapelou 
ŽiVÁ hUBA. www.zivahuba.cz 
hraje především české hity, které dobře znáte 
a které vás rozhýbou. Od 19 hodin. Vstupné 
dobrovolné (doporučené: 60 kč).

9. 11. ZPÍVÁNKY pro děti s TOULAVOU KY-
TAROU aneb PODZIMNÍČEK – odpoledne 
pro děti, které rády zpívají nebo si chtějí 
obohatit repertoár o známé lidové písnič-
ky. skřítek Podzimníček si přitom s dětmi 
povídá o podzimu a zpívá si s dětmi podzim-
ní lidové písničky při kytaře. Od 15 hodin. 
Účinkuje: martin Zábranský / toulavá kytara, 
http://toulava-kytara.webnode.cz/. Vstupné 
dobrovolné (doporučené: 50 kč).

11. 11.  SVÁTEK SVATÉHO MARTINA – na svá-
tek sv. martina přijďte do kulturáčku ochutnat 
lahodnou svatomartinskou pečenou husu se 
zelím a variací knedlíků ve spojení s kultur-
ním zážitkem nejen z jídla, ale i z živé hudby 
– moravských písní v podání JIŘÍHO ZONYGY 
S KYTAROU. Od 18 hodin. Vstupné dobrovolné. 
svatomartinská husa na objednání předem. 
Doporučujeme i rezervaci míst.

23. 11.  TAJEMSTVÍ JEZÍRKA – pohádka pro 
děti. hraje divadlo kamarádi (autorská po-
hádka).
Copak se asi může skrývat v malém přírodním 

jezírku? tak to se dozví malá Anežka na cestě 
do lesa, kam se vydá, když už neví, jak by moh-
la pomoci svému kamarádovi Jirkovi. toho to-
tiž začal postupně ovládat šotek a navádí ho, 
aby sledoval jenom televizi a počítač, nejlépe 
ty nejošklivější programy, a nedělal už vůbec 
nic jiného. Chce totiž, aby Jirka zapomněl, kdo 
je a stal se také stejným škodolibým šotkem, 
který s ním bude škodit lidem – jen tak z nudy, 
pro zábavu. Anežce se nakonec podaří dostat 
Jirku do lesa k jezírku. Co tam Jirka zjistí a jak 
to nakonec dopadne se šotkem? 
to všechno vám prozradí pohádka o tom, že 
všeho moc škodí a co všechno dokážeme, když 
se otevřeme vlastní fantazii. Od 15 hodin. 
Vstupné dobrovolné (doporučené: 50 kč).

27. 11.  KŘESLO PRO HOSTA – další z cyklu po-
sezení a povídání se zajímavými hosty. Aktuál-
ní program najdete na stránkách kulturáčku 
(www.kulturacek.cz). Od 19 hodin. Vstupné 
dobrovolné (doporučené: 50 kč).

28. 11.  Další oblíbený pohodový VEČER S KY-
TAROU v hospůdce kulturáčku.
můžete se přijít odreagovat po pracovním týd-
nu u dobrého pivka, vínka, či kávy, zazpívat si 
nebo se jen zaposlouchat do známých či méně 
známých písniček při kytaře. Od 19 hodin.
Vstupné dobrovolné.

29. 11.  ENGLISH DAY/ANGLICKÝ DEN pro děti 
– celý den probíhá pod vedením 2 zkušených 
učitelek (rodilá mluvčí + česká učitelka) v ma-
lých skupinách (individuální přístup). Pro děti 
jsou připraveny anglické hry, písničky, zábav-
né aktivity, výtvarné činnosti a především ne-
ustálá komunikace v angličtině. strava po celý 
den zajištěna přímo v kulturáčku. 9 – 17 ho-
din. Přihlášky na: nadabartova@gmail.com 
nebo: 723 004 777.

Podpořte své děti ve zdokonalování 
angličtiny!

na Bílé Hoře
program 
listopad 2014

Tři na lavičce
Květa Fialová
Petr Nárožný
Ladislav Trojan

Sobota 8. 11. 2014 v 19:00 hod

společenský sál KC Průhon

Vstupné 90 Kč/120 Kč
Předprodej vstupenek KC Průhon, 
Socháňova 1220/27, Praha-Řepy
Rezervace vstupenek
Telefon: 601 324 852
Email: vstupenky@pruhon.cz

LISTOPAD
2014
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Divadlo pro děti:
Princezna se zlatou 
hvězdou na čele

Halloween pro děti: 
Maškarní bál, soutěže, 
dětská diskotéka

Divadlo pro děti: 
O kohoutkovi a slepičce  
a Krabičková pohádka

Klasická filmová pohádka podle předlohy Boženy Němcové. Děti se 
mohou těšit na krásnou princeznu Ladu, prince Radovana, zlého krále 
Kazisvěta a pohádkový myší kožíšek. Divadlo Akorát. (vstupné 40 Kč)

Zábavný program pro všechny malé čarodějnice, upíry, duchy a další 
strašidla. Diskotéka, malování na obličej a soutěže. Strašidelné kos-
týmy a dostatek odvahy s sebou! (vstupné zdarma)

SOBOTA 15:00

SOBOTA 16:00

01

01

Dvě pohádky: Kterak se slepička snaží zachránit chamtivého kohout-
ka a příběh o králi Krabiciusovi a princezně Krabičce. (vstupné 40 Kč)

SOBOTA 15:00

08

Travel show:  
Las Vegas, Grand  
Canyon, Hoover Dam

Další ze série cestovatelských seminářů s promítáním unikátních foto-
grafií. Filip Šír návštěvníky tentokrát provede krásami Grand Canyonu, 
Las Vegas a Hoover Dam. (vstupné dobrovolné)

STŘEDA 17:30

12

Taneční kurzy  
v Sokolovně Řepy

Martinská zábava   
v Sokolovně Řepy

Pravidelný pondělní kurz tanečních pro dospělé pod 
vedením úspěšné taneční školy MADAT založené Marií 
a Martinem Dvořákovými. Tato škola patří ke garancím 
výborného a profesionálního přístupu k lidem. 

O hudbu se postará legendární kapela George & Beatovens s Karlem 
Kahovcem a nouze nebude ani o dobré jídlo a pití. Disco 80. a 90. léta, 
slosovatelné vstupenky o ceny. (vstupné 100 Kč)

PONDĚLÍ 20:30

PÁTEK 20:00

03

14

10
24

17

Oldřich Kulhánek
Figura
6. 11. - 17. 12. 2014

Ojedinělá výstava. Oldřich Kulhánek, autor současných českých ban-
kovek a mnoha poštovních známek, působil nejen jako malíř, ilustrá-
tor, grafik, ale i jako scénograf a pedagog. (vstup zdarma)

ČTVRTEK 

06

Divadlo pro děti:
O Červené Karkulce

Divadlo pro děti:
Cirkus plný loutek 

House party  
v Sokolovně Řepy
free entry

SPIN party v Sokolovně 
Řepy a DJ Poeta
free entry
Divadlo pro děti:
Tři zlaté vlasy děda 
Vševěda

Vzpomínky  
na listopad 89

Malý chlapec Vítek vypráví dětem o své babičce, o její zahrádce, zvířát-
kách a také o staré půdě, kde je velký proutěný koš plný polštářů, které 
vyprávějí pohádky. Pruhované panenky. (vstupné 40 Kč)

Dvojice klaunů vám zábavnou formou předvede pestrou škálu loutko-
vých umělců, kouzla a prvky magie. (vstupné 40 Kč)

Bylo – nebylo, byl jednou jeden král, který se rád honil po lesích za zvěří. 
Jednou se taky pustil daleko za jelenem a zabloudil. (vstupné 40 Kč)

Vzpomínkový koncert a vyprávění známých bardů a disidentů Jaroslava 
Hutky a Vladimíra Merty jaké to bylo v listopadu 89. Přijďte si také po-
slechnout Hutkovo autorské čtení. (vstupné dobrovolné)

SOBOTA 15:00

SOBOTA 15:00

PÁTEK 19:00

PÁTEK 19:00

SOBOTA 15:00

SOBOTA 17:00

15

22

21

28

29

15

Taneční čaje  
pro dospělé
Pravidelné nedělní setkání účastníků večerních tanečních 
kurzů Martina Dvořáka, ale i zájemců ze široké veřejnos-
ti. Zažijte společenské tance v Sokolovně Řepy. (vstupné 
pro veřejnost 100 Kč/pár, účastníci kurzu zdarma)

NEDĚLE 18:30

02
09 16
23 30

PROGRAM LISTOPAD 2014   Projekt je finančně

  podpořen z rozpočtu

  Městské části

  Praha 17

Rezervace a prodej vstupenek na recepci infocentra v KC Průhon, telefon: 601 324 852, e-mail: vstupenky@pruhon.cz
Kulturní centrum Průhon, Socháňova 1220/27, 163 00   Praha - Řepy, tel. produkce: 601 324 845, e-mail: info@pruhon.cz
Sokolovna Řepy, Na Chobotě 125/2b, 163 00  Praha - Řepy, tel. produkce: 601 324 849, e-mail: sokolovna@pruhon.cz

Divadlo: 
Tři na lavičce
Fialová, Nárožný, Trojan

Bručoun Silvestr a rezignovaný Luigi se chystají jako za klukovských let 
na dlouhou cestu. Na scénu ale vstoupí bývalá učitelka, slečna Ambra. 
Hrají: Květa Fialová, Petr Nárožný a Ladislav Trojan. (vstupné senioři 
a studenti 90 Kč, ostatní 120 Kč)

SOBOTA 19:00

08
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Den architektury v Řepích podruhé
První říjnový víkend byl stejně jako v loňském roce ve znamení architektury. V rámci akce s názvem Den architektury, kterou pořádá 
občanské sdružení Kruh, se opět po celé republice konaly procházky s architekty, teoretiky, publicisty či popularizátory architektury.

Foto: archiv M. Fridrínové

Foto: Petra Hajská

letošní procházkou jsme navázali na tu loňskou, 
která nás zavedla ze slánské kolem polikliniky 
do starých Řep. tentokrát jsme zamířili na druhou 
stranu a ze sídliště došli až na Bílou horu. stejně 
jako loni se procházka netýkala jen historie, ale 
reflektovala také současná témata a v neposlední 
řadě nastínila některé plánované záměry. 
Procházku jsme odstartovali v sobotu 4. října 
v 16 hodin před poštou. V úvodu jsme se věnova-
li historii sídliště a současným záměrům v okolí 
benzinové pumpy. Zmínili jsme se o úvahách za-
stupitelstva přestěhovat sídlo městského úřadu 
do prostor objektu bývalého obchodního domu 
OVUs na slánské, což by společně s předpoklá-
daným zrušením pumpy bylo principielně v sou-
ladu s původními plány sídliště, které v těchto 
místech se vznikem centra počítaly, avšak k jeho 
realizaci vzhledem k nedostatku financí nedošlo. 
Ze slánské jsme pokračovali ke škole v laudově 
ulici, kde jedním z témat zastávky před sochou 
lachtana bylo umění ve veřejném prostoru. Ač-
koliv se to nezdá, řada soch z období socialismu, 
které nacházíme na sídlištích, je poměrně kva-
litní, neboť odráží tehdejší pravidlo, kdy 1 až 4 
procenta z celkové ceny stavby byla vyčleněna 
na výtvarné umění. O tom si současní umělci 
mohou skutečně jen nechat zdát.
Ani letos jsme se nevyhnuli tématu barevnosti 
domů. nekomentovali jsme však tristní stav ba-
revného řešení panelových domů, ale zaměřili 
jsme se na řadové domy v ulici Brunnerova, je-
jichž fasády získaly nedávno nový vzhled – oby-
vatelé každé řadovky ovšem vybrali jinou barvu 
a některé z nich jsou vskutku ne(o)koukatelné. 
Jak říká jeden náš kamarád nucený dívat se kaž-
dý den ze svého bytu na „podobně zdařile“ ře-
šený dům: „Barevnost by měl určovat ten, kdo 
na dům kouká, a nikoli ten, kdo v něm bydlí...“

Z ulice U Boroviček jsme pak zamířili na bělo-
horskou pláň. Počasí nám přálo a umožnilo tak 
výhledy na Prahu. následně jsme kolem bikroso-
vé dráhy a řepské stepi pokračovali na konečnou 
tramvaje na Bílé hoře, kde jsme se podrobněji 
věnovali především bývalé Velké hospodě, která 
se původně měla stát klášterem servitů, i po-
zoruhodné raritě, kterou představuje s areá-

lem hospody sousedící kaple, která však byla 
již v polovině 19. století přestavěna na rodinný 
dům. Plastová okna na fasádě původně sakrální-
ho objektu působí sice poněkud bizarně, ovšem 
zachovalý převýšený krov s téměř 400 let starými 
trámy, který jsme měli možnost díky vstřícnosti 
majitelů vidět z pochopitelných důvodů jen ja-
kožto organizátoři už den před procházkou, je 
skutečně dechberoucí. 
Předposlední zastávkou a zlatým hřebem celé 
procházky byla návštěva areálu kostela Pan-

ny marie Vítězné, kterým nás provedla sestra 
Francesca z řádu Benediktinek. Děkujeme jí 
především za poutavý výklad. A všem, kteří v po-
slední době do útrob areálu nenahlédli, návště-
vu určitě doporučujeme – nově zde totiž byla 
odhalena umělecká instalace hrobu padlých při 
památné bitvě v roce 1620. instalace je plodem 
spolupráce architekta, výtvarníka a hudebního 

skladatele a představuje 42 litografických ka-
menů abstraktně zobrazujících 42 pohřbených.
tečkou za procházkou pak byla zastávka před 
kostelem u jedné z barokních kaplí poutní ces-
ty do hájku. několik účastníků nás pak ještě 
následovalo na posezení do nedaleké hospody 
U čechů, kde jsme dále diskutovali o řadě témat. 
Děkujeme všem, kteří se s námi letos na procház-
ku po architektuře Řep vydali, a těšíme se, že se 
s vámi potkáme na nějaké další akci. třeba za rok.

Vít Podráský a Michal Volf

Řepská 17 na cestách
Již několikrát v minulosti jste vy, čtenáři, potěšili naši redakci foto-
grafiemi z vašich cest, na které jste si nezapomněli přibalit Řepskou 
sedmnáctku.
koncem prázdnin nám takové snímky do redakce přinesla marie Fridrí-
nová, která společně se svým manželem Jaroslavem, Řepskou sedm-
náctkou a přáteli – Vlaďkou a Františkem Šilhánkovými – v létě zdolala 
kralický sněžník. Dle slov paní Fridrínové je turistika jejím velkým ko-
níčkem a konečně na ni má teď čas, protože tři děti, které vychová-
vala, jsou již dospělé. takže putování po vlastech českých věnuje kaž-
dou volnou chvilku, mnohdy jí jsou inspirací i výlety otištěné v našem 
zpravodaji. Za fotografie děkujeme a rádi vám jednu přinášíme.

-ras-



23. září mělo pro ZŠ genpor. Fr. Peřiny, pracoviště v laudově ulici, veliký 
význam. Odpoledne totiž proběhlo slavnostní otevření nově zrekonstruo-
vaného multifunkčního hřiště. Počasí bylo sice lehce zamračené, ale roz-
jasněné tváře natěšených dětí vše velice snadno vyrovnaly. 
slavnost zahájil učitel miroslav maxant, který všechny přítomné přivítal, 
představil významného hosta, atleta a rekordmana Pavla masláka a ná-
sledně předal slovo starostce, mgr. Jitce synkové. ta pohovořila o důle-
žitosti a prospěšnosti sportu, stravovacích nešvarech dnešní doby, zálibě 
dětí v moderních technologiích a právě opomíjení sportu. Vyjádřila na-
ději, že se situace zlepší, pokud bude všude dostatek příležitostí k jeho 
provozování. 
Aby slavnost měla důstojný ráz, následovala dvě pěvecká vystoupení žá-
ků školy. První vystoupila tereza krásová s písní „knížka snů“ z muzikálu 

„Bídníci“ a následně tomáš Ringel bravurně zazpíval ústřední píseň z filmu 
„highlander“.
následovalo přestřižení pásky, kterého se ujala starostka mgr. Jitka syn-
ková spolu s Pavlem maslákem. 
Zbytek slavnosti již byl v duchu čistě sportovním. ti nejmenší, tedy žáčci 
prvních tříd, vyběhli jako první. Pro zvýšení motivace s nimi odstartoval 
i místostarosta martin marek a za zvučného povzbuzování je všechny ne-
chal vyhrát. Další rozběhy již patřily dětem vyšších ročníků a viděli jsme 
i ukázku fotbalového tréninku sokol Řepy s trenérem Jiřím kočovským.
Finále patřilo předávání cen, kterého se opět ujala starostka mgr. Jitka 
synková a všechny medaile brzy našly své nadšené majitele.
novému hřišti tedy přejeme ještě dodatečně mnoho nadšených sportovců!

-mish-

BYLI jsmE PŘI Tom

17

Základní škola v Laudově ulici má nové hřiště

Foto: -mish-

Foto: -mish-

Dne 14. října se v klubu seniorů Průhon sice lehce opožděně, ale zato vel-
mi vesele, slavil svátek seniorů. Pozvání přijalo mnoho významných hos-
tů. setkali jsme se s místostarostou martinem markem, ředitelem Centra 
sociálně zdravotních služeb, PhDr. Jindřichem kadlecem, ing. monikou 
strakovou z Domova sv. karla Boromejského, ale pozvání přijala také Anna 
Baumová, organizátorka mnoha řepských akcí nebo ing. Dagmar kuncová 
a mgr. Jana svobodová – dámy, které pracují jako manažerky a koordiná-
torky projektu sen sen, o kterém se více podrobností dočtete i v tomto 
čísle Řepské sedmnáctky.

Všechny hosty nadšeně vítala předsedkyně klubu, Jana tvrdková, které 
patřila i úvodní slova. Pohodu doplnilo muzikantské duo sparťanka a nut-
no dodat, že se rozhodně nehrálo pouze k poslechu, ale i k tanci. toho se 
účastnila početná skupinka přítomných a bylo vidět, jak si oslavu svého 
svátku užívají.

Ještě  jednou  dodatečně  přejeme  všem  řepským  seniorům  hlavně  hodně 
zdraví.

-mish-

Foto: -mish-

svátek seniorů v Klubu Průhon

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

WWW.MPPRAHA.CZ/NABOR

NABÍZÍME NOVÉ BENEFITY

PŘÍSPĚVEK NA DOVOLENOU

DÁLE NABÍZÍME:

PŘÍSPĚVEK NA DOPRAVU

PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ

NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK

- stravenky v hodnotě 100 Kč

- právní a sociální jistoty

- zajímavé profesní uplatnění

- kvalitní pracovně-lékařskou péči

- dovolenou v délce pěti týdnů

- příspěvek na penzijní a životní pojištění

P R O

M E T R O P O L I

B E Z P E Č N Ě J Š Í

POŽADUJEME:

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

ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou / bezúhonnost a spolehlivost

Termíny přistavení: 
dne 1. 12. 2014 od 10.30 do 13.30 hodin.

Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu Fiat 
Ducato, označeném logem Pražské plynárenské, a.s., zaparkovaném 
na parkovišti u úřadu MČ Praha 17 – Řepy, Žalanského 291/12b.  

Pražská plynárenská, a. s. ve spolupráci s dceřinou společností Měření 
dodávek plynu, a. s. a úřadem MČ Praha 17 – Řepy nabízí odběratelům 
zemního plynu novou službu – tzv. „mobilní obchodní kancelář“, 
jejímž prostřednictvím si stávající i potenciální zákazníci Pražské 
plynárenské, a. s. mohou vyřídit záležitosti, související s odběrem 
zemního plynu bez návštěvy kontaktních míst v Praze 2 a 4.

Mobilní kancelář poskytuje např. následující služby: zahájení, převod 
a ukončení odběru zemního plynu, změny smluvního vztahu, převzetí 
reklamace, výměna, kontrola a zaplombování plynoměru, tiskopisy 
a informační brožury…

Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí 
a částí Prahy. 

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

mobilní obchodní 
kancelář Pražské 
plynárenské, a.s.

na konci tohoto roku přijedou do Prahy desetitisíce mladých lidí z růz-
ných zemí Evropy, aby se zúčastnili setkání pořádaného křesťanskou eku-
menickou komunitou taizé. toto setkání se každoročně koná v některém 
z velkých evropských měst, v posledních letech například ve Štrasburku, 
Římě nebo Berlíně. letos proběhne od 29. 12. 2014 do 2. 1. 2015 v našem 
hlavním městě. Jeho smyslem je především snažit se porozumět ostatním 
národům a vyznáním a snažit se podpořit mír ve světě nejen modlitbou, ale 
také navazováním vztahů, navzdory všemu, co lidi rozděluje.
 Aby se toto setkání mohlo uskutečnit, je třeba zařídit ubytování přibližně pro 
25 tisíc mladých poutníků. část z nich přijede i do Řep, zatím však nemáme 
dostatek ubytovacích míst. Rádi bychom vás touto cestou požádali o pomoc. 
mladým je potřeba připravit jednoduchý nocleh (budou mít s sebou spacáky 
a karimatky) a snídaně v uvedených dnech setkání. Zbývající čas budou účast-
níci trávit ve městě. Budeme velmi vděční za poskytnutou pomoc.

Podrobnější informace naleznete na webových stránkách setkání 
(www.taizepraha.cz), event. můžete kontaktovat místní přípravný 
tým na e-mailových adresách:  mar.tar.boukal@seznam.cz nebo 
v.klapstova@centrum.cz.

řepský farář P. Daniel Janáček a místní tým

Evropské 
setkání 
mladých 
v Praze

Babí léto nám letos přálo – pod-
zim s chladnými rány však již klepe 
na dveře.
Je to ideální čas k přeměně  šatníku 
na podzimní a zimní oblečení, 
boty a doplňky.
než tedy uschováte letní věci 
do zadních šuplíků a skříní, pro-
jděte je a zamyslete se nad tím, 
jestli jste je v jarní a letní sezóně 
využili.
kam s oblečením, které již nepo-
třebujete?  Do popelnice rozhodně nepatří!  Využijte textilní kontej-
nery POtEX, které najdete například v ulici Bělohorská, čistovická, 
makovského, Španielova, Reinerova a Žalanského.
kontejnery na textil v Praze a blízkém okolí už mají, nebo brzy dosta-
nou, nový kabát (viz foto), který vám hned napoví, co se s odloženým 
oblečením stane a kterým organizacím tak díky tomu pomáháte.
Pokud se chcete dozvědět, proč je recyklace textilu tak důležitá nebo 
kde se ve vašem okolí kontejnery nachází, doporučujeme nahlédnout 
na stránky www.recyklujemetextil.cz

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

Podzim plný barev 
je za dveřmi
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Další vítání nových občánků do řad obyvatel na-
ší městské části se konalo 30. září v obřadní síni 
radnice. Obřad jako vždy organizovaly milé ma-
trikářky z Odboru občansko-správního, o kulturní 
program se postaraly děti ze Základní umělecké 
školy Blatiny, které přítomné potěšily krásnou 
recitací i zpěvem.
Pro každé uvítané miminko byl připraven pamětní 
list a zlatý čtyřlístek, které jim s úsměvem předala 
starostka mgr. Jitka synková. maminky potěšily 
kytičky a nechybělo ani společné fotografování, 
které bude společně s natočeným DVD tento den 
všem zúčastněným dětem připomínat.

novými řepskými občánky se stali: 
Ondřej John Fisher, matouš Caputa, 
Radek smoleňak, linda Pešatová, 
Jaroslava Pešavová, Petr kaltenbrunner, 
Adam najmon, matyáš milota, Filip němec, 
Vasko micevski, tereza hajchlová, 
kryštof koleček, Anna Viktória kobrová, 
Beáta kučerová, Eliška mlynářová.

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

-ras-

vítali jsme nové řepánky

Foto: -ras-

Foto: -ras-

mateřské centrum Řepík informuje
MC Řepík nabízí pravidelný program pro rodiny s dětmi od pěti 
měsíců do předškolního věku pro aktivní trávení volného času. 
Na dopolední program s rodiči se můžete zapojit kdykoliv v průběhu 
roku, není třeba se zapisovat, stačí přijít včas, kapacita je omezena 
na cca 10 dětí. 

kromě „školiček“ jsme od září zavedli i pravidelný středeční kOUtEk 
ŘEPík bez rodičů či páteční mOntEssORi hRÁtky. Pro rodiče a děti při-
pravujeme každý měsíc také zajímavý odpolední program.

Ve dnech 7. až 8. listopadu proběhne v mC Řepík tradiční 
BURZA DĚtskÉhO OBlEčEní, VyBAVEní A hRAčEk.
Jste srdečně zváni! 

Více o programu na http://mc-repik.webnode.cz/ a také na facebooku/
mateřské centrum Řepík.

Silvie Faletti, 
předsedkyně MC Řepík
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Dne 20. 6. 2012 jsme získali titul Ekoškola a nyní, po dvou letech, musíme 
titul obhájit. Doufám, že se nám to povede.
nejdříve jsme museli sepsat žádost a nechat ji podepsat paní ředitelce. 
Do 10. října jsme odeslali do „terezy“ odpovědi na osm otázek a doložili 
jsme práci Ekotýmu za dva roky. Podmínkou je scházet se nejméně 5x za je-
den rok, udělat zápis z každé schůzky, analyzovat stav školy, navrhnout 
plán na zlepšení, sledovat plnění plánu, zařadit ekologická témata do vý-
uky, navzájem se informovat. Vše by měl obsahovat EkOkODEX, který Eko-
tým vytvořil. schůzky Ekotýmu nemusí být žádná nuda. Obvykle začínáme 
nějakou hrou (ledolamkou), ale potom už se musíme snažit něco vymyslet, 
zkontrolovat nebo udělat podle plánu.

Za Ekotým ZŠ J. Wericha, Tomáš Rozkošný

obhájíme titul Ekoškola?

muzikál taceo, z autorské dílny Základní školy genpor. Fr. Peřiny, má 
za sebou prvních deset repríz. 
Po úspěšném představení v Divadle hybernia, které se konalo na kon-
ci června, se hrál 5. září 2014 na státním hradě křivoklát. Z předsta-
vení byl pořízen záznam a vzniklo DVD, které jsme slavnostně pokřtili 
29. září 2014 po skončení představení v naší základní škole. 
kmotrem byl Antonín Panenka, fotbalová legenda. DVD pokřtil s přá-
ním, aby se muzikálu dařilo, a aby všichni návštěvníci měli tak pří-
jemný a skvělý zážitek jako on sám. 

DVD s muzikálem je k dispozici a koupit si ho můžete i vy, stačí 
se obrátit na ředitelku ZŠ genpor. Františka Peřiny Mgr. Jarmilu 
Pavlišovou nebo přímo na autora muzikálu Miroslava Maxanta, 
tamtéž. 

Miroslav Maxant

muzikál Taceo na DvD

Záložka spojuje školy
Již druhým rokem se žáci ZŠ Jana Wericha zapojili do akce národních 
pedagogických knihoven čR a sR „Záložka spojuje školy“. Právě probí-
há její 5. ročník. Zapojené školy v čR již obdržely svoji družební školu 
na slovensku a vzájemně si vymění vyrobené záložky do knih. V naší 
škole záložky vytváří 170 žáků z 1. stupně. Zpracovávají téma – moje 
nejoblíbenější kniha. Z vlastní práce mají radost a těší se na záložky 
od dětí ze ZŠ a mŠ Vráble, která leží v nitranském kraji. Jak si na inter-
netu zjistili, tato škola je také sídlištní, navštěvuje ji 320 žáků a má-
me hodně společného, např. nabízené zájmové kroužky, výuku jazyků, 
sportovní zaměření. 
Záložky budou jistě vydařené a podpoří také zájem dětí o čtení 
a knihy.

Mgr. Jiřina Mariničová
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mateřská škola Bendova oslavila 30. výročí 
svého založení
Již 30 let mateřská škola Bendova vzdělává a vy-
chovává děti od 3 do 7 let v naší městské části. 
Školní matrika uvádí 2 000 malých absolventů 
k roku 2014!
Provoz mateřské školy byl zahájen v září 1984, 
kdy byly obě budovy jako samostatné mateřské 
školy. ke sloučení provozu došlo v lednu 2003, 
kdy byla zřízena příspěvková organizace mateř-
ská škola Bendova 1/1123 s odloučeným pra-
covištěm v budově 3/1122. Ředitelství zůstalo 
v budově 1 a vzdělávací program „stonožka“ byl 
rozšířen i na odloučené pracoviště. Vznikla nová 
velká školka s jedním programem i stejným jí-
delním lístkem. Vybudováním moderní kuchyně 
v roce 2008 a sloučením provozu školní jídelny 
vznikl prostor pro další 9. oddělení „motýlci“.
Dětí je hodně, všechna místa jsou obsazena, 
a tak mŠ má v současnosti 246 docházejících 
dětí.
interiéry i zahrada se postupně modernizu-
jí, městská část Praha 17 za vedení starostky 
mgr. Jitky synkové investovala do mŠ velké fi-
nanční prostředky. Barevná omítka s namalova-
nou stonožkou se dětem moc líbí, říkají, že mají 
školku z barevných kostiček lega.
Vzdělávací program je zaměřen na zdravý rozvoj 
dětí, velká nabídka sportovních aktivit je do-
plněna naukou o přírodě, o lidových tradicích, 
o společnosti i o životě ve městě.
Program je doplněný pravidelným pobytem dě-
tí venku v přírodě, a to nejen na zahradě, ale 
i v okolních lesoparcích Řepy, hvězda, kde děti 
sportují a hrají si s přírodninami. 

Organizujeme podzimní ozdravný pobyt s turis-
tikou a hrou v lese, zimní pobyt s lyžařským vý-
cvikem, jarní pobyt s plaváním a letní ozdravný 
pobyt v itálii u moře. Jezdíme do krkonošského 
národního parku, učíme děti chránit přírodu, 
poznávat její krásy a dary pro člověka. na ně-
které pobyty jezdí s námi celé rodiny, program 
s dětmi se jim moc líbí a rádi s námi spolupra-
cují při vytváření zábavných aktivit.  Rodiče dětí 
jsou naši partneři, sponzorují školku hračkami, 
výtvarným materiálem i novými prolézačkami 
na zahradu mŠ.
letos jsme k narozeninám školky dostali od ro-
dičů – sponzorů na zahradu prolézačku stonož-
ka. Děti z ní mají velkou radost a my všichni 
dospělí jsme moc rádi, že se dětem u nás líbí. 
Velkou oslavu školkových narozenin jsme po-
řádali 16. října na zahradě s názvem „Veselé 

Podzimníčkování“. O zábavu dětí i dospělých se 
postarala zpěvačka inka Rybářová s klaunem 
Rybičkou, školku zdobily fotografie i krásní 
Podzimníčci. Rodiče i paní kuchařky připravili 
úžasné jablíčkové dobroty a nechybělo ani „ob-
jednané sluníčko“, aby se nám slavnost venku 
vydařila. Ohromný maxidort stonožka s ohňo-
strojem nám připravili v řepské cukrárně Aleš – 
byl nejen krásný, ale i výborný! 
mateřská škola Bendova je centrem moderního 
předškolního vzdělávání, snažíme se o spokoje-
nost našich rodin, připravujeme akce s progra-
my, kde se setkáváme s rodiči, společně spor-
tujeme, uklízíme zahradu a jezdíme na výlety. 
Vždyť nás spojuje jedna veliká láska! A to jsou 
naše šťastné děti!

Mgr. Ivana Panochová, ředitelka MŠ

Foto: Lukáš Panocha

Dne 29. září 2014 byla v mateřské škole so-
cháňova v Praze 17 - Řepích, v budově kytiček, 
otevřena zbrusu nová třída, vybudovaná z bý-
valé kuchyně a přilehlých prostor. Podařilo se 
tak umístit všechny tříleté řepské děti, které se 
dostavily k zápisu.
slavnostnímu otevření za přítomnosti ředitel-
ky školy mgr. simony skoumalové a zástupců 
obce v čele se starostkou mgr. Jitkou synkovou 
předcházely kromě rozsáhlých stavebních prací 
zdánlivě nekonečné týdny intenzívní práce. kdo 
měl ruce a nohy, ten se do těchto příprav zapojil. 
na tomto projektu se podílel skutečně celý ko-
lektiv mateřské školy. Bez jeho neúnavné práce 
by se tuto nadmíru náročnou akci nepodařilo 
uskutečnit.
Věříme, že krásná nová třída bude po dlouhá 
léta sloužit k radosti všech dětí a jejich rodičů.

paní učitelky Karešová a Morkovinová

slavnostní otevření nové třídy v mŠ socháňova

Foto: -ras-
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mistrovství ČR BmX v TimeTrailu

Počasí závodníkům celkem přálo a po skončení závodu a při předávání cen 
panovala skvělá nálada. Předávání cen bylo tentokrát zpestřeno ještě lo-
sováním nového závodního kola. Jelikož pravidla losování stanovila, že 
vylosovaný závodník musí být přítomen a někteří závodníci již v mezičase 
odjeli, všichni přihlížející byli náležitě napjatí a zvědaví, jak to celé do-
padne.
losování, stejně tak jako již tradičního předávání cen, se ujala starostka 
městské části Praha 17, mgr. Jitka synková a vylosované kolo našlo svého 
nového majitele hned napoprvé. 
Jelikož se ovšem jednalo o finálové závody v mnoha kategoriích, jména 
vítězů naleznete na webových stránkách městské části www.repy.cz.
Pražský mtB pohár má tedy za sebou druhý ročník své existence. Pro svou 
popularitu mezi širokou cyklistickou veřejností a návštěvnost byl tento 
seriál XCO závodů zařazený do výjimečného projektu české unie sportu – 
„sportuj s námi“.

-mish-

V sobotu 11. 10. 2014 se uskutečnil v areálu Bikrosclubu Řepy 2. roč-
ník závodu ŽEnDARACE. Závod je organizován jako vzpomínková akce 
na našeho závodníka Robina Ženíška, který v loňském roce prohrál boj 
s rakovinou. i tentokrát se jednalo o poslední závod BmX sezony a opět 
šlo o dobrou věc. Závodu se zúčastnilo více než 230 závodníku z čech, 
slovenska, Polska a německa. stejně jako v loňském roce nešlo o vý-
sledky, ale o to přispět na dobrou věc. Vybíralo se na dětskou onkologii 
Fn motol v Praze. Podařilo se nám vybrat částku 92 700 kč, která bude 
použita na výzkum a boj proti rakovině. 
„Z celé akce mám nesmírnou radost a je vidět, že pokud se sejde dobrá 
parta kolem BmX, dokáže neskutečné věci. Chtěl bych všem poděkovat 
za účast a podporu tohoto projektu“, řekl k závodu lukáš tamme, před-
seda Bikrosclubu Řepy.

Lukáš TammeFoto: Martin Hůle a Aleš Kocner

*
V sobotu 11. 10. 2014 se v rámci akce ŽEnDARACE uskutečnilo mistrov-
ství čR BmX v timetrailu – „jízda jednotlivce na čas“. tento závod se jel 
pouze pro kategorie B15/16 a Elite men 17+. Závod se jel na dvě kola, 
první kolo bylo kvalifikační, kde prvních osm nejrychlejších postupovalo 
do finále. to se jelo od nejpomalejšího k nejrychlejšímu jezdci. mistrem 
republiky se pak stal jezdec s nejrychlejším časem ve finálovém kole.

Výsledky Elite men:
1. Švub Jan, Bikrosclub Řepy – 32,826s
2. topinka Dominik, Bikrosclub Řepy – 33,713s 
3. kučera Jan, Bikrosclub Řepy –  34,570s

Výsledky B15/16
1. nevrkla mikuláš, B4 team Šumperk – 37,016s 
2. havela Daniel, BC Benátky – 37,278s 
3. Bohuslávek matěj, Bikrosclub Řepy – 38,647s Lukáš Tamme

Druhý ročník Pražského mTB poháru ukončen
Dne 21. září 2014 se v Řepích uskutečnil finálový závod Pražského MTB poháru. Celkem 24 unikátních pohárových sad 
s typickou pražskou kostkou už má své majitele. Rozhodnul o tom právě finálový závod, který se jel tento den. 

Více fotografií na: https://plus.google.com/photos/+Ale%C5%A1Kocner/albums/6069402768602181697

ŽENDARACE již podruhé

Závodilo se a vyhrávalo v několika věkových kategoriích.

Foto: -mish-
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volejbalová sezóna se opět úspěšně rozběhla!
měsíc září byl ve znamení kvalifikací a přípravných turnajů. Ve dnech 6. 
a 7. září proběhly na hřištích sk meteor kvalifikace mladších i starších 
žákyň. Družstvo starších žákyň, vedené trenérem Janem hrašnou, vy-
bojovalo nakonec účast ve druhé lize (celkem je pět lig).
Družstvo mladších žákyň, vedené trenérkou lenkou malinkovičovou, vy-
bojovalo účast také ve druhé lize, což je vzhledem k tomu, že družstvo 
tvoří většinou začínající mladé volejbalistky, považováno za úspěch. 
Přípravné turnaje absolvovala extraligová i ligová družstva kadetek 
a juniorek. nejprve se zúčastnila turnaje v táboře, kde kadetky obsa-
dily třetí místo. Extraligové kadetky pak odjely na třídenní testovací 
a srovnávací turnaj do Olomouce, kterého se zúčastnila všechna ex-
traligová družstva. na tomto velice kvalitním turnaji nakonec obsadily 
slušné čtvrté místo. Od 20. září se pak již rozběhly všechny volejbalové 
mistrov ské soutěže.
na prvním mistrovském turnaji se podařilo družstvu starších žákyň 
udržet ve druhé lize, když k postupu do první ligy je dělil pouze jeden 
bod. Úspěšné byly i mladší žákyně, které svoji příslušnost ke druhé li-
ze uhájily. Prvoligové družstvo juniorek začalo svoji soutěž také dobře. 
V prvních zápasech porazilo doma tJ klatovy 3:1 a 3:0. na další utkání 
odjelo do mostu dosti oslabené a výsledkem byly dvě prohry 0:3 a 0:3. 
Extraligové družstvo kadetek začalo svoji soutěž výhrami 3:1 a 3:0 nad 
hradcem králové, poté na pražském Olympu hrálo 3:2 a 2:3 a nakonec 
porazilo doma silné družstvo Vk české Budějovice 3:0 a 3:0.  momentál-
ně jsou kadetky na prvním místě extraligy skupiny A. 

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.

SPORTOVNÍ KLUB 
ŠPANIELKA ŘEPY

informuje

ŠPANIELKA

Ř E P Y

Foto: J. Honzík

Mistrovské utkání přípravek – dívek ve fotbale 
mezi týmy FK Dukla Praha a TJ Bílá Hora
Datum konání akce: 8. 11. 2014, Praha 6

mistrovské utkání ženských týmů (přípravky – dívky) ve fotbale, hrané 
v příjemném prostředí stadionu na Julisce (občerstvení, krytá tribuna, 
vstupné zdarma). Přítomní trenéři poskytnou informace o náboru dívek 
do ženských oddílů ligového klubu Fk Dukla Praha (více informací na www.
fkduklazeny.cz nebo na https://www.facebook.com/FkDuklaPrahaZeny).

Bruslení téměř za humny

s blížícím se zimním obdobím se mnozí z nás těší, že nazují brusle a vyrazí 
na led. s tím se objevuje otázka – kam za ledními radovánkami? ideální 
bruslařské podmínky v blízkosti Řep nabízí zimní stadion v ulici Bronzová, 
v sousední Praze 13. stadion je po rekonstrukci (loňskou sezonu byl uza-
vřen) a je opět připraven k provozu. 
Bruslařská sezona začne v běžném termínu, tedy kolem poloviny listopa-
du, pravděpodobně na státní svátek 17. listopadu. V provozu pak bude ha-
la asi do konce března (podrobnosti na www.praha13.cz). 

Bruslení pro veřejnost 
V rámci veřejného bruslení není povoleno pořádání organizovaných sku-

pinových nácviků, závodů a omezování ostatních bruslařů. Pro tyto účely 
je možno si ledovou plochu pronajmout mimo veřejné bruslení (viz níže).

Provozní doba
Pondělí – pátek: 14.30 – 16.30, 17.00 – 19.00
Sobota – neděle: 9.00 – 12.00, 12.30 – 15.30, 16.00 – 19.00
Vstupné pro dospělé Vstupné pro děti (6 – 15 let)
60 kč – 3 hodiny 30 kč – 3 hodiny
50 kč – 2 hodiny 25 kč – 2 hodiny 
40 kč – 1 hodina 20 kč – 1 hodina

Broušení bruslí 
Pondělí – pátek: 17:00 -18:00
Sobota – neděle: 14:00 – 15:00, 17:00 – 18:00
CENA: 40 kč za 1 pár, 60 kč za 1 pár nových bruslí

Informace o stadionu
technické parametry: délka 62 m, šířka 26 m
na stadionu jsou k dispozici 3 malé šatny pro cca 15 lidí a jedna velká pro 
cca 30 lidí, jsou zde umístěny i sprchy. stadion je vybaven automaty na pití 
a jídlo.

Adresa: Bronzová 1387/37, Praha 5 – stodůlky, tel.: 251 627 299

L

Kam za sportem v okolí?

Hala ZŠ T. G. Masaryka, kde kadetky hrají svá domácí mistrovská utkání.

nejbližší domácí extrailgové zápasy:
 1.11.  10:00 a 14:00     Španielka  –  loko Plzeň
22.11.  10:00 a 14:00     Španielka  –  Olymp Praha
 6.12.  10:00 a 14:00     Španielka  –  VŠ Plzeň

VÝSLEDKY:  
Španielka –   h. králové 3:1  a  3:0
Olymp Praha –   Španielka 2:3  a  3:2
Španielka –   č. Budějovice 3:0  a  3:0

TABULKA EXTRALIGY KADETEK  sk. A:
1.  sk Španielka Řepy 15 b.
2.  Olymp Praha 13 b.
3.  Vk č. Budějovice 9 b.
4.  VŠ Plzeň 8 b.
5.  loko Plzeň 7 b.
6.  tJ hradec králové 2 b.
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tento dům v obci č. p. 43 byl srovnán se zemí 
po náletech v květnových dnech roku 1945. stá-
val v proluce (dnes zahrada) mezi domy ševce 
kotíka a lakýrníka Barejšky. Dům a jméno jeho 
majitele Františka Zvoníčka jsem dnes vybral zá-
měrně, neboť letošní léto si naše zem připomí-
nala sté výročí počátku 1. světové války. A právě 
zmiňovaný František Zvoníček patřil mezi jedno-
ho z mála z řepských obyvatel, který tuto hrůzo-
strašnou válku přežil.

okénko do řepské historie
V dnešní historické rubrice vás obrazem provedu současnou ulicí Severýnova, dříve s názvem U Staré pošty.  
Zde sídlila Pohřební služba Františka Zvoníčka a po jeho smrti Marie Zvoníčkové, současně místní krejčové.

Dnes proluka v ulici Severýnova (zahrada), dům č.p. 43 srovnán se zemí po náletech v květnu 1945. 

Pohled na proluku dnes, vpravo původní dům ševce Kotíka, vlevo již zcela nově postavený dům 
na místě domu lakýrníka Barejšky

Foto: archiv Jaroslava Hájka

Marie Zvoníčková (Měšťanová) s manželem 
Františkem ve vojenské uniformě z první světové 
války a válečným vyznamenáním. 

číslo popisné 43 se však srovnáním domu 
se zemí po náletech v květnu 1945 neztrácí. 
V poválečných letech se dostalo finančního 
odškodnění (podpory) lidem, kteří o své domy 
bombardováním přišli. Jednalo se o americkou 
podporu „URnA“. Za jejího a současně vlastního 
přispění se dostalo těmto poškozeným občanům 
výstavby nového domu nazývaného „Obnova“, 
stojícího na rozhraní dnešní ulice na moklině  
a severýnově. Jedné jeho části bylo poté nově 
toto č. p. 43 přiděleno. tento dům se stal sou-
časně novým domovem rodině Zemanů, svobodů 
a Fryjů. Jejich domy, původně stávající v dneš-
ním parku před klášterem Boromejek, byly zni-
čeny nálety. 

Jaroslav HájekDům zvaný „Obnova“ v současnosti na fotu Josefa Czwartynského.

Foto: archiv Jaroslava Hájka

Foto: archiv Jaroslava Hájka
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tentokrát bych vás rád v tomto tipu na výlet zavedl do kraje lesů a rybníků 
Dobříšska, který učaroval významné postavě našeho národa – karlu čap-
kovi (1890 – 1938). 
Pojedeme vlakem z nádraží Praha-Braník do staré huti. Jízda trvá ho-
dinu a dvacet minut a někdy je třeba ve Vraném nad Vltavou přestoupit. 
Po vystoupení z vlaku se napojíme na modrou turistickou značku, která 
nás vyvede z obce k rybníku strž, kde je uvítací tabule naučné stezky. Po-
kračujeme po červené a zelené značce akátovou alejí po břehu rybníka 
k obelisku od autora karla Dvořáka na skalnatém návrší stepního rázu. Zde 
často karel čapek odpočíval a nabíral síly k práci. tehdy ale ještě nevi-
děl panelové domy Dobříše, které se dnes za rybníkem tyčí. seběhneme 
k výpusti rybníka, z něhož vytéká sychrovský potok, a vejdeme do lesní 
zahrady, v níž čapkův dům stojí.

Empírovou vilu věnoval umělci a jeho manželce Olze scheinpflugové 
(1902 – 1968) v roce 1935 jako svatební dar k doživotnímu užívání bratr 
čapkova švagra Václav Palivec. Bývalý úřednický dům patříval v 19. století 
ke zrušené železárně a říkalo se zde „na strži“. karel s Olgou dům přeměnili 
v letní sídlo a v podkroví zřídili pokoje pro hosty, převážně z uměleckého a po-
litického prostředí, které zde rádi hostili. Jezdili sem Jiřina Šejbalová, Adina 
mandlová, Eduard kohout, Václav Vydra, hugo haas či Jaroslav Průcha. novi-
nář Ferdinand Peroutka měl mezi nimi výsadní postavení, měl vlastní pokojík, 
kterému říkali „Peroutkárna“. karel si strž oblíbil, napsal zde svá nejznámější 
díla (např. Válku s mloky, Bílou nemoc, matku, První partu, Cestu na sever a již 
nedokončil Život a dílo skladatele Foltýna). našel tu útočiště před atmosférou 
hlavního města, plnou válečného napětí, rád se procházel a houbařil.

na začátku 2. světové války karel umírá, ale Olze se podařilo dům udržet 
i během okupace. Po roce 1948 byly tehdejším komunistickým režimem 
do vily nastěhovány dvě rodiny a třetí do domku správce, kde dříve bydlel 
i porybný. Olga na strž mohla nadále jezdit, ale jen do mansardy a jedné 
místnosti v 1. patře. Úsilím Olgy zde byl v roce 1963 zřízen čapkův památník.
k ochromení památníku došlo po roce 1989, protože se restituenti Emil 
a Zdeněk Palivcovi rozhodli vilu pronajmout Okresnímu úřadu v Příbrami. 
Od roku 1997 je zde nová expozice připomínající život a dílo čapkovo. 
O rok později přibyla v podkroví samostatná výstava připomínající Ferdi-
nanda Peroutku.
Po zhlédnutí vily, která je veřejnosti otevřena od dubna do října denně 
mimo pondělí, od listopadu do března jen ve všední dny a o víkendu jen 
pro předem objednané skupiny, můžeme posedět u dobré kávy v občerst-
vení v bývalém domku správce. ke kávě zde přikládají čapkův citát a je tu 
i k dispozici malá knihovnička. Zdarma dostaneme též brožurku o památ-
níku a mapku čapkovy naučné stezky.
naučná stezka je dobře značená a fyzicky nenáročná. má tři okruhy a my 
se po cestě můžeme rozhodnout, který absolvujeme. Jak už to u naučných 
stezek bývá, seznamuje nás s místní faunou a florou a historií kraje, který 
byl poznamenám výrobou železa za použití vodní síly – hamrů. Půjdeme 
převážně lesnatou krajinou s krásnými výhledy na louky kolem sychrov-
ského potoka a romanticky meandrující říčku kocábu, kterou překročíme 
po zachovaném kamenném mostě s třemi oblouky.
Děti si mohou zasoutěžit s Dášenkou a my, pokud je zrovna sezóna, zahou-
bařit. součástí každého zastavení je samozřejmě lavička se stolkem, kde si 
lze odpočinout a posvačit. Ať zvolíme k našemu putování jakýkoli okruh, 
vždy nás dovede zpět k uvítací tabuli naučné stezky, odkud je to na nádraží 
jen kilometr. tak tedy šťastnou cestu!

Jan Bösser

Ulice Na Moklině odděluje panelovou zástavbu, která 
vznikla v místě bývalé osady Blatiny, od nejstarší části Řep. Je 
rovná jako pravítko a pokud bychom si ji představili jako úseč-
ku, tak bod A je restaurace U sklíčka v Galandově ulici a bod B 
Základní škola Jana Wericha ve Španielově ulici. Její název nám 
má připomínat charakter půdy, po které již dnes není ani potu-
chy, půdy, která zde byla před výstavbou sídliště.
Ulice vznikla a byla pojmenována po roce 1948 jako U Průhonu, 
protože tudy hnali sedláci svůj dobytek na pastvu. s připoje-
ním Řep k Praze musela být v letech 1968–1973 přejmenována 
na dnešní název.

Jan Bösser

Na mokliNě
ŘEPY – PRaHa 6

Foto: Pavel Chrpa

Kde tvořil a odpočíval Karel Čapek

Foto: Jan Bösser

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

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

Hudba, tanec, divadlo

Keramika, výtvarka

Jazyky

Kontakt

Další kurzy

Cvičení, jóga

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

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

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

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

Keramika
- pro děti od 5 let (1.400 Kč) a pro dospělé (2.100 Kč) 
Výtvarná výchova
- pro děti od 5 let (1.200 Kč)
Malba a kresba
- pro dospělé (1.800 Kč)
TVOŘÍLCI
- pro děti od 3 let (1.200 Kč)

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

Na adrese:  ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Laudova 1024/10, 163 00 Praha 6 - Řepy
BROUČEK - kombinovaný program pro děti od 2 let (100 Kč/1 dopoledne)   
ŤAPKA - turistický oddíl pro děti od 6 let (800 Kč) 
ŠIKULKY - výtvarná výchova pro rodiče s dětmi okolo 2 let (1.000 Kč)
Holčičí tvoření -  tvoření pro dívky od 10 let (90 minut/ 840 Kč)  NOVINKA!
Zahájení od 11/2014, první hodina v úterý 4. 11. 2014 v 17.00 v ZŠ Laudova 1024/10.

  Projekt je finančně

  podpořen z rozpočtu

  Městské části

  Praha 17

A4_kurzy_listopad_2014.indd   1 22.10.14   10:02
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sLUŽBY
•  ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE – Erben: opravy i rekonstrukce, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•  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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•  ! 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

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

•  ANGLIČTINA PRO VÁŠ ŽIVOT A VAŠE SNY.  
www.bronaprusakova.cz.  Tel.: 606 881 162

BYTY
•  LÉKAŘKA KOUPÍ V ŘEPÍCH A BLÍZKÉM OKOLÍ BYT 4+1 

NEBO MENŠÍ RODINNÝ DŮM. nejlépe před rekonstrukcí. 
 Tel.: 606 117 814

•  VYMĚNÍM OBECNÍ BYT 2+KK V ŘEPÍCH ZA OBECNÍ 3+KK 
NEBO 3+1 V ŘEPÍCH. Tel.: 604 710 931

ZAmĚsTNáNí
•  HLEDÁM PANÍ NA ÚKLID vícepatrového rodinného domu. 

Vyžaduji pečlivost a spolehlivost. Rozsah 4 hod/týdně 
v dopoledních hodinách.  Tel.: 724 344 508

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

osTATNí
•  PRONAJMU GARÁŽ V GARÁŽÍCH U PRŮHONU – 

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

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

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

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

ŽALUZIE
• zaměření

 • prodej
• montáž

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

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

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

Příjem zakázek nepřetržitě!

„Dne 2. 11. 2014 uplynul rok, co nás navždy opustila naše milovaná maminka a manželka,  
paní ludmila schickerová. kdo jste maminku znali, tichou vzpomínku věnujte s námi.  

Za obě rodiny dcera hana“.
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Akce pro motoristy 
2 + 2 ZDARMA!
Nabízíme volná parkovací místa 
na parkovištích Drahoňovského, 

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

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

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

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

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

Kontakt: tel.: 608 672 857

DELIKATESY 
VÍNO ✻ DÁRKY

Obchod s potravinářským a dárkovým zbožím

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

Makovského 1223 (oranžová pasáž), Praha 17-Řepy

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

Ekologická likvidace autovraků
!! S úředním potvrzením !!

Novější vozy (bourané) možný výkup
Svoz vozů zdarma

Tel.: 725 680 885

Ordinační hodiny 
Po: 8:00—13:00, Út: 13:00—18:00 
St: 7:30—12:30, Čt: 12:00—17:00 

Pá: 7:00—12:00 

MUDr. Helena Korčeková 
Praktický lékař pro dospělé 

Přijímáme nové pacienty 

Hostinského 1536/7 
155 00 Praha 5—Stodůlky 
7. patro 

Tel.: 226 633 950 
E-mail: ordinace@hmmedic.cz 

www.hmmedic.cz 

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ

MYTÍ OKEN, BĚŽNÝ ÚKLID

HLÍDÁNÍ DĚTÍ

Marie Lankašová  777 190 175
Praha 6 - Řepy  222 950 960

Bohatá nabídka masáží a kosmetických ošetření přírodní kosmetikou PEVONIA BOTANIKA
AKCE na období platící do konce listopadu 2014 – Masáž lávovými kameny 60 min 490 Kč, 90 min 750 Kč

nově otevřeno!!!
V řepích s vlastní výrobou 

dortů a chlebíčků
obchodní centrum řepy (oVus)

           2. patro   mhd slánská

u prokůpků

po–pá 8:00–19:00
    so 9:00–19:00
    ne 10:00–19:00

www.uprokupku.cz
tel.: 720 432 915

kupon 10% sleva
na dortY a chlebíčkY

Ukazujeme Bo�í lásku praktickým zpùsobem

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

Na Moklinì 672/32
163 00  Praha 17  Øepy

English club
Klub maminek

EXIT club

Peèo  vaøo
Otevøené bohoslu�by
Cesty do hlubin Bible

Jsme otevøenou církví v Øepích. Vìøíme, �e církev
by  mìla  být  pøínosem  svému  okolí,  a  proto
poøádáme pravidelné aktivity pro ka�dého.

VÝROBA DEK A POLŠTÁŘŮ

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ
DOPRAVA  ZDARMA

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

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ
DOPRAVA  ZDARMA

VŠE PRO VÁŠ BYT

NEVANOVA  1045 (dílna)
1047 (prodejna)

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

Pracovní doba:  Po–Pá  8.00–18.00 hod.

SOUKROMÁ ŠKOLIČKA  SOUKROMÁ ŠKOLIČKA  
pro děti od 6 měs. do 4 let • cena od 55 kč/hod.

www.irozmarynek.cz Tel.: 603 226 831

Kvalifikovaná péče (1 teta na 4 děti)
Docházka dle vašich potřeb

Zájmové kroužky:
výtvarná, hudební a pohybová činnost, angličtina

V ceně je zahrnuta strava, pitný režim
a hygienické potřeby

Pěkné prostředí se zahradou

NABÍZÍME POBYT S DENNÍM PROGRAMEM:NABÍZÍME POBYT S DENNÍM PROGRAMEM:

Španielova 1701/52a, Praha 6 – Řepy

•

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

Rekonstrukce, 
bytová jádra, 

koupelny, byty 

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

po 10 - 18 hod.
út-čt 10 - 16 hod.

pá 10 - 14 hod.

AUTOSKLO
BÍLÁ HORA

Pavel Černý

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

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

Při výměně lepeného čelního skla:
Občerstvení Stěrače BOSCH nebo Dálniční známka 2014 

v ceně 150 Kč

+

Rekonstrukce koupelny
Vybudování podkroví
Rekonstrukce bytů

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

Školka Želvička
Španielova 52a, 

163 00 Praha - Řepy 
Tel.: 604 433 057

www.skolkazelvicka.cz

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

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

První hodina zdarma :)

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

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

MUDr. Roubalová
Stomatolog
602 209 184
257 224 473

Plzeňská 164/2561
(u Klamovky)
Praha 5

základní péče na pojišťovny

přijímáme nové pacienty
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Kosmetické centrum GERnétic

Nabízíme vám:
 Péči o obličej, tělo a poprsí.
 Intenzivní omlazující kúry.
 Zeštíhlující a anticelulitidní zábaly.
  Ošetření akné a dalších kožních 
problémů.

 Hlubokou relaxaci a pohodu.
 Prodej kosmetiky GERnétic.
 Kosmetickou poradnu.

           

Adresa: www.gernetic.cz/kosmeticke-centrum
Slánská 381/10, Praha 6-Řepy Otevírací doba dle objednání.
(křižovatka Slánská-Plzeňská) Telefon recepce: 235 325 659 nebo 602 501 191

Nabízíme dárkové 
poukázky na vánoce

 Nově otevřeno

 i o víkendu.

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

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

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

Po předložení tohoto inzerátu SLEVA 30 % z montáže.

ŽALUZIE
SÍTĚ PROTI HMYZU

inz HAR 60x33_22_let.indd   1 05.02.14   19:39

ÚPRAVY A OPRAVY ODĚVŮ
Šití a pletení na zakázku

Čistírna oděvů a kůže
 Prodej dámské módy

www.PLETENA-MODA.cz

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

ŘEPS
KÁ

Z P R A V O D A J  P R A h y  1 7  |  Č E R V E N E c – s R P E N  2 0 1 4  |  R O Č N í k  2 0  |  Z D A R m A

Kinobus opět v Řepích

Poradní sbor MČ Praha 17 – Mluvte nám do toho!

Projekt Domu s pečovatelskou službou

Rekonstrukce KC Průhon dokončena

ŘEPSKÁZ P R A V O D A J  P R A h y  1 7  |  Z Á Ř Í  2 0 1 4  |  R O č n Í k  2 0  |  Z D A R m A

Řepští fotbalisté informujíBabí léto: 6. září

Volby do Zastupitelstva hl. m. Prahy

a Zastupitelstva MČ Praha 17

Novinky nejen pro pěší

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

Co je nového v Řepích?

Dětská atletická liga zakončena

KC Průhon vítalo nové diváky

Poradní sbor byl zvolen

Dostáváte 
Řepskou 17 každý 

měsíc do schránky?

Pokud tomu tak není,  
napište nám.  

E-mail: linhartovam@repy.mepnet.cz
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Tel.: 235 301 561 | info@okvet.cz | www.okvet.cz

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

VETERINÁRNÍ KLINIKA

Od roku 1999

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

Carneeval
Taste of the 

Wilde
First Mate

Arden Grange
Barking Heads

Essential
Winner Plus
Magnusson

Slevy na vybraná krmiva až 10%  
již od 2. nákupu bal. 6 kg a více.

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

Obchod specializovaný na krmiva:

Tel.: 603 447 746
 pocepicka.k@pkdevelopers.cz

WWW.NOVYZLICIN.CZ

POSLEDNÍ VOLNÉ BYTY

HRAČKY • ELEKTRO • HOBBY • KOSMETIKA
Hofbauerova 626/2 – bývalý PENNY MARKET

Tel.: 602 450 600 www.tuzik.cz

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
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