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Vážení čtenáři,

připadám si jako kapitán bez mužstva, neboť Rada městské části po volbách zatím zvolila do Re
dakční rady pouze mne. Ostatní členy zvolí až na svém dalším zasedání, ale to už bude poslední číslo 
Řepské sedmnáctky v tomto roce v tiskárně. nové složení Redakční rady se tedy dozvíte až v lednu.

V tomto čísle vám chci doporučit vánoční zamyšlení našeho pana faráře, na jehož vánoční Půlnoční 
mši v kostele sv. Rodiny v Boromejkách se vždy těším. Dále mne zaujal rozhovor s varhaníkem z kos
tela sv. martina.

Dovolte, abych vám popřál touto cestou mnoho zdraví do nového roku a odpočinek o vánočních 
svátcích. milý dárek pod stromečkem jistě potěší. Já už mám vybráno – novou Redakční radu. Přesto 
budu překvapen, a to jejím složením. Věřím, že se nám spolu bude další čtyři roky dobře pracovat ku 
prospěchu časopisu. Věřím, že noví členové přinesou i nové nápady!

Jan Bösser, 
předseda redakční rady

Úvodní slovo
Úřední hodiny
Úřadu mč Praha 17

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

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

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

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

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

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

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

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

Zastupitelstvo  MČ Praha 17 mj.:

SCHVÁLILO
•  stanovení sedmi členů Rady mč Praha 17 pro 

volební období let 2014 – 2018;
•  ze stanoveného počtu sedmi členů Rady 

mč Praha 17 bude pro výkon funkce uvolněn 
starosta a zástupci starosty;

•  návrh na počet tří dlouhodobě uvolněných 
zástupců starosty.

ROZHODLO
•  v souladu se zákonem 131/2000 sb. 

o zřízení: 
– kontrolního výboru Zmč Praha 17 
–  Finančního výboru Zmč Praha 17

STANOVILO
•  výši odměn neuvolněným zastupitelům 

městské části Praha 17 dle předloženého 
návrhu rozpisu v souladu s nařízením vlády 
č. 459 ze dne 18. prosince 2013 s účinností 
od 11. 10. 2014.

POVĚŘILO
•  dlouhodobě uvolněné členy Zastupitel

stva, jakožto členy Zastupitelstva mč Pra
ha 17 zvolené ve volbách do Zastupitelstva 
ve dnech 10. – 11. 10. 2014:
–  k přijímání prohlášení snoubenců o uzavře

ní manželství ve správním obvodu matrič
ního úřadu „Úřad městské části Praha 17“

–  k užívání závěsného odznaku při občan
ských obřadech;

•  členy Rady městské části k podepisování 
doložky dle § 43 zák. č. 131/2000 Sb. osvěd
čující právní úkony za mč Praha 17 v novém 
volebním období 2014 – 2018. Pro konkrét
ní případ je vždy z tohoto pověření vyloučen 
starosta, nebo jeho zástupce, který pode
psal vlastní právní úkon.

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.

PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 17 SE KONÁ 17. 12. 2014 OD 15 HODIN.
Místo konání: KULTURÁČEK NA BÍLÉ HOŘE, Ke Kulturnímu domu 14, Praha 17.

Poděkování
Děkujeme Miroslavu Kocekovi a jeho kolegům (Profesional security) – 
za záchranu naší dcery, která byla napadena 16. 11. 2014 ve večerních 
hodinách poblíž Obchodního centra OVUS.

Nevíme, jak by to bez profesionálního zásahu dopadlo...
Děkujeme vám!
rodina Hallerova



Z RADNICE

3

Provoz v Úřadu městské části Praha 17 
ve dnech 22. 12. 2014 až 2. 1. 2015

Pondělí 22. 12. a úterý 23. 12. 2014 Standardní provoz úřadu.

Středa až pátek 24. 12. – 26. 12. 2014 Vánoční svátky – zavřeno.

Pondělí 29. 12. a úterý 30. 12. 2014 Standardní provoz úřadu.

Středa 31. 12. 2014
Odbory ÚMČ s výjimkou podatelny úřední hodiny: 8.00 – 12.00 hodin.
Podatelna úřední hodiny: 7.30 – 18.30 hodin.
Provoz podatelny pro veřejnost v uvedeném  
dni bude zajištěn jen v hlavní budově. 

Čtvrtek 1. 1. 2015
Nový rok – zavřeno.

Pátek 2. 1. 2015
Odbory ÚMČ s výjimkou podatelny – zavřeno.
Provoz podatelny pro veřejnost v uvedeném  
dni bude zajištěn jen v hlavní budově. 

milí čtenáři,
právě otvíráte vánoční číslo našeho zpra
vodaje. Začíná nám doba adventní a já se 
zase trochu divím, jak rychle nám tento rok 
utekl. Věřím však, že pro nás všechny při
nesl spoustu radosti a nyní se již začínáme 
připravovat na nejkrásnější svátky v roce, 
kterými Vánoce bezesporu jsou. 
Dovolte mi, abych vám popřála v této době 
co nejméně stresu ze shánění dárků a do
hánění restů, hospodyňkám pevné nervy 
při předvánočním úklidu a pečení cukroví 
a nám všem přeji, abychom si toto období 
co nejvíce vychutnali. Věřím, že k tomu při
spějí i akce, které jsme pro vás připravili.
Tou první bylo rozsvěcení vánočního stro
mu a já musím poděkovat všem účinku
jícím dětem za jejich krásná vystoupení. 
hned zkraje prosince se jistě všichni těšíme 
na mikuláše – mikulášskou nadílku si s dět
mi můžete letos užít hned třikrát! 5. pro
since je připravena nadílka v kc Průhon, 
6. prosince na vás čekají mikulášské rado
vánky v sokolovně, 7. prosince pak můžete 
strávit mikulášské odpoledne s koledami 
v kulturáčku na Bílé hoře. myslíme však 
i na vás, dětským střevíčkům odrostlejším 
– a tak se můžete těšit na mikulášskou dis
kotéku, která se bude konat v sokolovně, 
5. prosince večer.
V době adventu samozřejmě nemohou chy
bět ani tradiční adventní koncerty, které 
na vás čekají každou neděli od 17 hodin 
v kostele sv. Rodiny. nad třetím adventním 
koncertem převzala záštitu městská část 
Praha 17, všichni jste srdečně zváni.
Dovolte mi, abych vám popřála krásné pro
žití Vánoc, hodně zdraví a štěstí do nového 
roku a těším se, že se v době předvánoční 
jistě potkáme na některé z řepských akcí.

Jitka Synková

slovo starostky

Městská část Praha 17 
vám přeje krásné Vánoce  
a vše nejlepší do nového roku

MCP17 vanocni prani 2014.indd   1 24.11.14   9:27
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Vstupujete do třetího volebního období na postu starostky.  
Co pro vás tento velký úspěch znamená?
Podzimní volby do zastupitelstva naší městské části vystavily účet naší 
práci na radnici za minulé volební období. Voliči – naši sousedé, spoluob
čané, dali zřetelně najevo, jakým směrem se má městská část ubírat. koa
lice sestavená z místních stran a hnutí pokračuje s menšími personálními 
obměnami ve vytýčené cestě, kterou si přeje většina řepských občanů. Pro 
mne osobně to je velký závazek, i vzhledem k tomu, že letos slavíme 25 let 
zastupitelské demokracie a konec totalitního režimu v naší zemi.
nové vedení městské části Praha 17 může stavět na dobré práci v minulém 
období.

Můžete připomenout některé úspěšné projekty z minulého období 
a nastínit programové priority v následujících čtyřech letech?
V sociální oblasti myslíme zejména na děti a seniory. Rozšířili jsme na
bídku terénní pečovatelské služby, stabilizovali podporu zájmové činnosti 
seniorů a podpořili klub pěstounů s programem pro děti. Prioritou tohoto 
volebního období je mimo jiné výstavba Domu s pečovatelskou službou. 
Jsem přesvědčena, že toto zařízení  bude pro Řepy velkým přínosem, což 
se mi již mnohokrát potvrdilo na mých setkáních se seniory. i na základě 
demografického vývoje je jistě možné předpokládat, že poptávka po služ
bách, které by měl Domov nabízet, bude i nadále vzrůstat.
Velkou pozornost jsme věnovali školství a kultuře, protože vzdělaný 
a kulturní člověk rozvíjí společnost a je prospěšný ostatním. kvalitu bu
doucího rozvoje jsme zajistili dokončením oprav a rekonstrukcemi všech 
budov základních a mateřských škol. kapitola sama pro sebe je jedinečná 
rekonstrukce řepské sokolovny a kulturního centra Průhon, které se stalo 
místem pro setkávání všech věkových kategorií. Do budoucna se zaměří
me na modernizaci školské výuky, podporu vzniku nových škol a projektů 
dodatečného vzdělávání. Podpoříme vznik předškolního zařízení pro děti 
do tří let a i nadále budeme pečovat o síť školských zařízení zřizovaných 

městskou částí. nadále budeme rozvíjet projekt metropolitní knihov
ny, kterého se účastní naše místní knihovna jako jedna z pěti vybraných 
knihoven v Praze. Ráda se budu s vámi potkávat na dnes již tradičních 
akcích městské části, jako je Pálení čarodějnic, Babí léto, svatomartinský 
průvod a další.

Mnozí občané jistě oceňují dobrou informovanost. Skvělou 
novinkou bylo spuštění mobilní aplikace „Řepy v mobilu“…
informačně otevřený úřad pro všechny občany je náš dlouhodobý cíl. Zve
řejňujeme využití veřejných prostředků formou transparentního účtu, vý
sledky hospodaření městské části jsou k dispozici na webových stránkách 
v „rozklikávácím“ rozpočtu. každý občan, který vlastní chytrý telefon, má 
k dispozici mobilní aplikaci „Řepy v mobilu“ plnou informací o městské 
části. Aplikaci lze také použít na oznámení závad a nedostatků jednoduše 
tím, že mobilem problém vyfotíte a odešlete k vyřízení na úřad. Plánujeme 
pokračovat v procesu elektronizace veřejné správy a dalším zpřístupňová
ní dokumentů občanům. co vidím jako stěžejní záležitost, je projekt sjed
nocení pracovišť úřadu na jedno místo za široké účasti a podpory občanů 
městské části.

Jak se díváte na palčivé otázky v oblasti dopravy a bezpečnosti?
Dopravní obslužnost se dotýká jak chodců tak řidičů, snažíme se vyjít vstříc 
oběma skupinám. Rozšířili jsme parkovací místa, zavedli novou autobuso
vou linku č. 264, zahájili regulaci dopravy v oblasti Bílé hory. staré Řepy 
doznaly rekonstrukce chodníků a vozovek. Víme co nás všechny v oblas ti 
dopravy pálí, zaměříme se zejména na nedostatek parkovacích míst, re
konstrukci tunelu slánská, vozovek a chodníků a dohlédneme na regulaci 
tranzitní dopravy v Řepích. není možné, aby se z Řep stalo odstavné par
koviště, tyto tendence pečlivě monitorujeme.
Bezpečné Řepy leží na srdci nám všem. Zajistili jsme vyšší počet hlídaných 
přechodů pro školáky a zároveň snížili počet heren a hracích automatů. 
Podíleli jsme se na zvýšení počtu objasnění trestné činnosti zvýšením 
počtu kamerových stanovišť a počtu strážníků městské policie. Budeme 
pokračovat v programu prevence kriminality a v navyšování počtu strážní
ků vykonávajících službu v ulicích městské části. Zvýšíme bezpečnost pod
chodů a počítáme se zavedením projektu 17+ pro dospívající mládež. na
dále budeme požadovat zvýšený dohled nad problematickými lokalitami 
v Řepích s cílem omezit činnost závadových osob na území městské části.

V Řepích je spousta skvělých sportovců. Na co se můžeme těšit 
v oblasti sportu?
Ve zdravém těle zdravý duch, praví klasik. sport a volnočasové aktivity 
jsme zajistili významnou finanční podporou činnosti řepských sportovních 
oddílů. investice do venkovních sportovních areálů – fitness park, fotba
lové hřiště a skatepark změnily sportovní tvář Řep k lepšímu. Děti a mlá
dež, to je naše budoucnost, všichni pro ně chceme nejlepší  podmínky pro 
život. Zrekonstruovali jsme a zmodernizovali dětská hřiště a sportoviště. 
Dále budeme podporovat organizace, které sdružují děti, mládež i dospě
lé. Podíl na údržbě a provozu sportovišť a rozšiřování sítě cyklostezek je 
pro nás důležitou kapitolou. 
V poslední době jsem měla příležitost hovořit s mnoha občany na téma 
výstavby sportovního centra, o jeho vybudování mají zájem jak mladí, tak 
staří. součástí centra bude i výstavba bazénu. Víte, že stávající služba za
jištění plavání dětí v mateřských školách vychází rodiče na 140 kč a z toho 
je více než polovina pouze za dopravu? Bohužel situace je taková, že ne 
všechny děti si tím pádem  mohou plavání dovolit. mít bazén v místě byd
liš tě by byla velká úspora pro rodiče žáků mŠ i ZŠ. součástí sportovního 
centra bude i wellness zóna, která je všude velmi oblíbená ohledně trá

otázky pro starostku jitku synkovou
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vení volného času a částečné relaxace. k samotné sportovní hale jsem se 
již vyjadřovala mnohokrát. Jsem přesvědčena, že naši řepští sportovci si 
zaslouží vybudování kvalitního sportovního centra, které bude splňovat 
parametry a stane se domácím útočištěm pro jejich kluby.
nejen sportem si zajistíme zdraví. kvalitní zdravotnická péče je u nás po
řád brána jako samozřejmost, ale bez podpory městské části by tomu tak 
v Řepích nebylo. Dokončili jsme proto rekonstrukci budovy polikliniky, 
včetně vnitřních prostor a dosáhli jsme tím plné bezbariérovosti. Dlouho
době podporujeme zájem lékařů o poskytování odborných zdravotnických 
služeb na území městské části. Propojili jsme pečovatelskou službu a do
mácí zdravotní péči prostřednictvím centra sociálně zdravotních služeb. 

Co chcete dělat dál v této oblasti? 
Udržet stabilní nabídku zdravotnických služeb, rozšířit odborná zařízení, 
nabídku logopedické péče a ordinačních hodin na poliklinice. Dále plánu
jeme zřízení psychosomatického centra pro rodinu a dítě a pro maminky 
možnost plavání kojenců a batolat.
Dobré zdraví občanů městské části znamená také zdravé životní prostře
dí. Opravili jsme dětská hřiště v Řepích, navýšili počet košů na psí exkre
men  ty, proběhla rekonstrukce parků na Bílé hoře, vysázeli jsme nová 
stromořadí, vyměňujeme zastaralý mobiliář laviček a košů, provádíme re
konstrukci kontejnerových stání. Výčet je opravdu impozantní. Třešničkou 
na pomyslném dortu byla realizace projektu řepské naučné stezky, kte
rá se stala vyhledávaným předmětem zájmu občanů. máme připravenou 

koncepci využití ploch, které byly původně určeny pro stavbu Břevnovské 
radiály s tím, že budou parkově upraveny a vzniknou zde rekreační a odpo
činkové zóny. Budeme pokračovat v revitalizaci zeleně v Řepích a více se 
zabývat problémem nezodpovědných pejskařů a nepřizpůsobivých občanů 
ve veřejném prostoru.

Snad všechny občany zajímá téma rozvoje obce a bytové politiky… 
V minulém období jsme umožnili prodej dvou třetin bytového fondu 
městské části a získané prostředky investovali zpět do rozvoje Řep. nově 
vzniklým společenstvím vlastníků bytových jednotek jsme zajistili finanč
ní spoluúčast při zateplení domů a výměně oken. i nadále budeme dbát 
na vyváženost prodeje bytů s možným dopadem na finanční i sociální ob
last městské části. Pro mladé rodiny chceme udržet zvýhodněné bydlení 
ve startovacích bytech a navýšit jejich počet další výstavbou. V oblasti 
výše nájmů nebudeme podporovat žádná skoková zvyšování nájmů s ohle
dem na možný dopad na nájemníky.

sami můžete nejlépe posoudit, co všechno se změnilo a jak se každý den 
kvalita života v naší městské části zlepšuje. Věřím, že s vaší podporou se 
podaří změnit dobré plány a vize pro lepší život v Řepích v realitu.
Děkuji za vaše hlasy ve volbách a přeji vám klidné a pohodové vánoční 
svátky, splněná přání a šťastný nový rok.

Děkuji za rozhovor.
Radka Sálusová

Ve středu 5. listopadu 2014 se v městské části 
Praha 17 poprvé sešlo 23 nových zastupitelů, 
aby zvolilo vedení městské části v následujícím 
složení: 

Starostka: mgr. Jitka synková (ODs)
Místostarostové: martin marek (ODs), Tomáš 

Finger (nezávislí), Jaroslav hájek (TOP 09)
Další radní: mgr. Václav soukup (ODs), 

Bc. michal Štěpař (TOP 09),  
ing. Jaroslava Šimonová (kDUčsL)

Předseda Finančního výboru:  
miroslav Bartoš (ksčm) 

Předseda Kontrolního výboru:  
ing. Jan černý (čssD)

koaliční dohodu spolu uzavřely Občanská de
mokratická strana (8 zastupitelů), TOP 09 
(3 zastupitelé), nezávislí (2 zastupitelé) 
a křesťanská a demokratická unie – českoslo
venská strana lidová (1 zastupitel).

V opozici je česká strana sociálně demokratic
ká (4 zastupitelé), Pro Prahu (3 zastupitelé) 
a komunistická strana čech a moravy (2 zastu
pitelé).

Koalice:
–  Občanská demokratická strana –  

mgr. Jitka synková, martin marek, 
Jaroslav Bíro, Bc. David Števík, 
mgr. Václav soukup, PaedDr. Jan Farkač, csc., 
Bc. Václav Dbalý, Jan Bösser;

–  TOP 09 – mUDr. Antoine katra, 
Jaroslav hájek, Bc. michal Štěpař;

–  Nezávislí – Tomáš Finger, Jiří masopust;

–  Křesťanská a demokratická unie 
– Československá strana lidová – 
ing. Jaroslava Šimonová.

Opozice:
–   Česká strana sociálně demokratická: 

PhDr. Jindřich kadlec, martin Vaic, 
ing. Lubomír Lampert, ing. Jan černý;

–  Pro Prahu:  
mgr. Bořek černovský, JUDr. kateřina 
kaljkovićová, Petr stloukal;

–  Komunistická strana Čech a Moravy:   
miroslav Bartoš, ing. Pavel Franěk.

Jména zastupitelů jsou řazena podle počtu 
hlasů získaných ve volbách.

-ras-

městská část Praha 17 má nové vedení

Nové vedení Městské části Praha 17: zleva M. Marek, Mgr. J. Synková, J. Hájek a T. Finger

Foto: -mish-
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O společenském večeru Prahy 17, který se uskutečnil koncem března letoš
ního roku, jste se mohli dočíst v květnové Řepské sedmnáctce. Pouze pro 
připomenutí uvádím, že výtěžek z tohoto večera byl věnován nadačnímu 
fondu Zdeňky Žádníkové a jejích projektů.

Jedním z nich je již čtvrtým rokem změna vizuální podoby dětské kliniky 
ve Fakultní nemocnici motole. Po kosmické kartotéce (viz foto nahoře) 
nebo třeba kavárně (viz foto vpravo nahoře), se v letošním roce dočka
lo i lůžkové oddělení dětské neurochirurgie. Troufám si tvrdit, že malby 
výtvarníka Libora Škrlíka vykouzlí úsměv na tváři každému nově příchozí
mu. Z vyprávění zdejších zdravotních sester vyplynulo, že malí pacienti, ač 
v nemocnici, neradi toto prostředí plné veselých barev a milých obrázků, 
opouští. 
Ovšem tvorba takového projektu není snadná. Libor Škrlík se nejprve tedy 
seznámil s věkovým rozpětím malých pacientů, průměrnou délkou jejich 

pobytu v nemocnici a také režimem oddělení. intenzivně spolupracoval 
s personálem dětské neurochirurgie, velký dík patří staniční sestře ivaně 
Varvařovské, s níž od počátku spolupracoval. Byla to právě ona, v jejíž hla
vě se zrodil nápad na výzdobu oddělení. Vznikla tedy výtvarná koncepce, 
jejímž výsledkem jsou malby, které okamžitě upoutají pozornost a hlavně 
podnítí zvědavost jít zkoumat, co se skrývá dál.
sám Libor Škrlík o svém výtvoru říká: „Celý prostor oddělení propojuje motiv 
barev v podobě barevných tubiček do všech světových stran. Barvy se čerpají 
na motivu duhy, ze které se napouští do tubiček a ty pak na oddělení roz-
váží postavička typická pro tu či onu světovou stranu – jih je laděn do žluta 
s beduíny, na pozadí s pyramidami. Sever je modrý, řádí na něm lachtani 
a eskymáci, západ jsme zvolili zelený a východ je ve znamení barvy oranžové 
s bojovníky sumo a japonskými motivy.“ 
Velmi příjemným zpestřením se stala také vyšetřovna, na jejímž stropě 
se nyní nachází veselá a poutavá malba, která malé pacienty spolehlivě 
na několik minut zabaví a navíc rozptýlí. 

městská část Praha 17 ve spolupráci s kc Průhon věnovala již zmíněný vý
těžek ze společenského večera Prahy 17, který činil 30 000 kč, právě na
daci Zdeňky Žádníkové. Ta následně sponzory na oficiální otevření nově 
vyzdobeného lůžkového oddělení dětské neurochirurgie pozvala. Všichni 
tedy dostali příležitost prohlédnout si novou výzdobu. na všech zúčast
něných bylo jasně vidět, jak jsou nadšeni výsledkem. starostka městské 
části Praha 17, při rozhovoru se Zdeňkou Žádníkovou uvedla, že zcela jistě 
bude v příštím roce zorganizován další společenský večer a vyjádřila na
ději ve vyšší vybranou částku a tudíž výraznější podporu projektů Zdeňky 
Žádníkové. -mish-

Zleva výtvarník Libor Škrlík, Eva Koděrová – spol. Elektrotrans, a.s., 
Jitka Škrlíková, přednosta dětské neurochirurgie Doc. MUDr. Michal 
Tichý, Csc., ředitel Nobilis Tilia PaedDr. Zbyněk Šedivý, starostka MČ 
Praha 17 Mgr. Jitka Synková a Zdeňka Žádníková Volencová.

Zdeňka Žádníková se svými hosty při prohlídce lůžkového oddělení dětské 
neurochirurgie.

od zábavy k pomoci  
aneb radost v nemocnici

Foto: -mish-

Foto: -mish-

Foto: archiv L. Škrlíka

Foto: archiv L. Škrlíka
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stejně jako každý rok, tak i letos, se jistě všechny řepské děti i dospělí již 
od konce října těšili na „Průvod sv. martina“, který se v naší městské části 
stal již tradicí. A jak by také ne – vždyť svatý martin je patronem Řep a prá
vě jemu je zasvěcen i řepský kostelík.
A jak vypadal ten letošní svatomartinský svátek? Zahájení celého průvodu 
se stejně jako v letech minulých konalo v kostele svaté Rodiny, kde ad
ministrátor farnosti R.D. Daniel Peter Janáček připomněl legendu a činy 
sv. martina. Do poutavého vyprávění zapojil i děti, které se tak mohly po
chlubit svými znalostmi. Všichni příchozí si za doprovodu varhan zazpívali 
píseň o tomto světci.
následně byl průvod zahájen příjezdem tří jezdců na koních v čele se 
sv. martinem. Pak se již účastníci vydali na cestu ke kostelu sv. martina. 
Všichni přítomní tak měli možnost si vychutnat tajemné kouzlo podzimní
ho večera, kdy cestu starou řepskou zástavbou rozsvítily desítky světýlek 
blikajících z lampionů spokojených dětí.
U kostela bylo možné se zastavit a prohlédnout si interiér s neopakovatel

nou atmosférou za zvuku zvonů. Odsud zbýval již jen malý kousek na trav
natou plochu před budovou radnice, kde čekalo lákavé občerstvení v po
době čaje a martinského rohlíčku.
Zde byl také již připraven ohňostroj, jehož barevná světelná záře udělala 
pomyslnou tečku za letošním průvodem.

Poděkování za krásný zážitek patří městské části Praha 17, Farnosti 
sv. martina, Pekárně erika, Jaroslavu hájkovi, Zdeňku hrdinovi, ZŠ genpor. 
Fr. Peřiny – pracoviště socháňova, Policii čR i městské polici a také řep
ským dobrovolným hasičům. Dále Dopravnímu podniku hl. m. Prahy a panu 
Bouškovi ze společnosti Alfa pyros.

-ras-

svatý martin opět přijel do řep

Foto: -ras-

Foto: -ras-

Foto: -ras- Foto: -ras-

Zahájení celé akce probíhalo v kostele sv. Rodiny.

Svatomartinské rohlíčky rozdávala i starostka Mgr. Jitka Synková. Světla ohňostroje byla závěrečnou efektní tečkou.

„Svatý Martin“ v doprovodu jezdců na koních.
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velkoobjemové 
kontejnery v prosinci
Velkoobjemové kontejnery (VOK) budou přistavovány v pracovní 
dny v úterý, středu, čtvrtek, pátek v odpoledních hodinách od 14 
do 18 hod.

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

•  křižovatka ul. k Trninám x Laudova  3. 12., 4. 12., 5. 12.

•  parkoviště v ul. na moklině (u rest. U hasiče)  16. 12., 17. 12., 
18. 12.

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.

Ing. Jaroslava Hrdličková,
Odbor životního prostředí a dopravy

na zimu sice odlétá mnoho našich ptačích druhů do teplých krajů, ale 
spousta jich u nás zůstává a mnohé druhy dokonce na zimu přilétají. Za ne
příznivého počasí, zejména za velkých mrazů a sněhové pokrývky mohou 
mít problém sehnat potravu. V takovém případě můžete pomoci i vy. 
„nejlepším způsobem je přikrmování pomocí krmítka na stromě, podstavci 
či parapetu,“ říká David Zítek z Pražské zvířecí záchranky. „na něj se pak 
může nasypat nejrůznější zrní, od lněného semínka, mák či proso, přes 
slunečnici a řepku. možné je na něj umístit také lůj, nakrájené maso, mrkev 
nebo tvaroh,“ dodává.  Zrní a semínka snadno seženete. koupíte je i v Do
mě ochránců přírody v pražské michli. Velmi vhodné je na krmítko umístit 
také drcená jádra ořechů například lískového nebo vlašského, v přírodě 
předem můžeme nasbírat i plody břečťanu, hlohu, rakytníku a jeřabiny.

nedostatkem potravy trpí ve velkých zimách všechny druhy ptáků, kteří 
u nás zůstávají. Větší trable s krutými mrazy však mají menší druhy pěvců, 
jako jsou sýkory či králíčci. „U těch snadno dojde ke spotřebování velkého 
množství energie, což má za následek jejich neschopnost letu. Při nálezu 
takového vyčerpaného ptáčka je vždy nutné zavolat Pražskou zvířecí zá
chranku na čísle 774 155 185 a my už se o ptačího pacienta postaráme,“ 
doplňuje David Zítek. 

Pražská zvířecí záchranka pomáhá divokým zvířatům již od roku 2009. 
Za tu dobu pomohla více než 2000 zvířat. stále se však potýká s finanč
ní nejistotou. Jestli můžete, pomozte prosím. Bližší informace dostanete 
na info@csop.cz a na telefonu 774 155 185. 

Pomozte v zimě ptactvu, na jaře se vám odvděčí

Přistavení vok – 
vánoce 2014
nad rámec současného harmonogramu budou v prosinci 2014 na úze
mí mč Praha 17 přistaveny další velkoobjemové kontejnery (VOk) dle 
níže uvedeného harmonogramu.

stanoviště pro VOk:
i. termín: přistavení 25. 12. 2014 v 8 hod
 odvoz 26. 12. 2014 ve 12 hod
stanoviště: •  křižovatka ul. U Boroviček x ke kulturnímu domu
 •  ul. Drahoňovského – parkoviště
 •  křižovatka ul. hofbauerova x Žufanova Penny market 

(bývalý Plus)

ii. termín: přistavení 26. 12. 2014 v 8 hod
 odvoz 27. 12. 2014 ve 12 hod
stanoviště: •  křižovatka ul. Laudova x k Trninám
 •  ul. Šímova – u objektu Bílý Beránek
 •  ul. na moklině (u restaurace U hasiče)

VOK jsou hrazeny z prostředků MČ. VOK není určen pro odkládání 
objemného odpadu podnikatelskými subjekty!!!

vánoční stromky
Pravidelný svoz, který začíná 25. 12. 2014 
do 28. 2. 2015, odveze od nádob se směs
ným odpadem veškeré volně odložené vá
noční stromky. Prosíme občany, aby vánoční 
stromky odkládali vedle nádob na směsný 
komunální odpad a tím nesnižovali kapaci-
tu objemu nádob pro ostatní odpad. 

Vánoční stromky nepatří na stanoviště se
parovaného odpadu a na stanoviště nádob 
směsného komunálního odpadu umístěných 
v domech, popřípadě vnitroblocích, kde se 

provádí vynáška nádob přes prostory objektu. V tomto případě odklá
dejte vánoční stromky před objekt, na místo přistavení nádob k vý
sypu.

Ing. Jaroslava Hrdličková,
Odbor životního prostředí a dopravy
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Na naší škole o Antarktidě a českém antarktickém výzkumu udělal přednášku 
Pavel Kapler, vedoucí české Mendelovy polární stanice, z brněnské Masaryko-
vy university. Dětem vyprávěl o práci na stanici, o výzkumech, o antarktické 
fauně i floře. Žákyně 9. B s ním udělaly rozhovor:

Dobrý den, mohl byste nám říct, kde přesně se nachází česká 
polární stanice na Antarktidě, ve které pracujete?
nachází se na Antarktidě, na ostrově Jamese Rosse.

Jakým způsobem se tam dostáváte? A jak dlouho se tam jede?
Jezdí se tam lodí, nebo vrtulníkem. A většinou to trvá čtyři až dvacet dnů. 
Také záleží, jaké jsou zrovna přírodní podmínky.

Jak dlouhý je váš pobyt na expedici?
Asi tři měsíce, náš návrat je také ovlivněn počasím, zda loď může přistát 
v doletové zóně vrtulníku apod.

Kdy poprvé jste navštívil Antarktidu?
V lednu, v roce 2011.

Kolik vás je na polární stanici?
Přibližně dvacet, což je kapacita naší polární stanice.

Kolik je na Antarktidě celkem polárních stanic?
Okolo 60 stanic. Jsou to stanice z různých zemí světa.

Jak vypadá váš den na polární stanici? Jak to tam chodí?
Vždy máme společnou snídani, oběd i večeři, střídáme se ve „službě“ v ku
chyni. Ale jinak samozřejmě skoro nepřetržitě pracujeme. Pečujeme o sta
nici nebo sbíráme vzorky. střídá se vědecká a mechanická práce. Dokáže
me pracovat třeba až 16 hodin denně, protože tam při našich pobytech 
panuje polární den.

Jak teple se tam oblékáte?
Oblékáme se velmi teple, ale ne nějak speciálně. nosíme oblečení asi tako
vé, jako bychom si vzali na lyžování. Jezdíme na Antarktidu v antarktickém 
létě a tou dobou je venku průměrná teplota asi kolem nuly.

Lovíte ryby?
Ano, lovíme. Ale jen k vědeckým účelům v oblasti parazitologie a ichtyologie.

Jste daleko od domova poměrně dlouhou dobu, musí to být těžké. 
Jak a jak často se spojujete s rodinou?
máme možnost poslat dva emaily týdně a za celý pobyt máme k dispozici 
tři pětiminutové hovory.

Na Antarktidě také zkoumáte změny klimatu. Co všechno by se 
mohlo stát, kdyby došlo k výraznému oteplení?
Tak určitě by začal tát led, stoupla by nadmořská hladina, roztál by per
mafrost, což je věčně zmrzlá půda, a došlo by k sesuvu půdy.

Všechny zajímají rekordy. Jakou nejvyšší a jakou nejnižší tepotu 
jste na Antarktidě zažil?
nedá se čekat, že bych zažil nejnižší teplotu okolo 90°c, protože měsí
ce, ve kterých na Antarktidě můžeme být, jsou vlastně letní. čili je počasí 
mnohem mírnější. nejnižší teplota, kterou jsem zažil, byla 17°c a nejvyš
ší 10°c. 

A jaká může být teplota v nejchladnějších měsících v roce, když 
na polární stanici nejste?
To může teplota klesnout třeba až na 80°c.

Všichni jsme si představovali polárníka se psy. A vy s sebou žádné 
psy nevozíte, proč? 
Protože přítomnost jakýchkoli než původních druhů zvířat zakazuje me
zinárodní dohoda, madridský protokol o ochraně životního prostředí An
tarktidy.

Ještě by nás zajímalo, čím jste chtěl být, když jste byl ještě dítě? 
Přemýšlel jste někdy o tom, že budete polárníkem?
Ano, přemýšlel. Už vlastně od mládí jsem chtěl být vedoucí polární stani
ce. A když po čase přišel inzerát, tak jsem ani neváhal. A protože jsem měl 
potřebnou kvalifikaci, tak mi to vyšlo.

Děkujeme za rozhovor. Víme, že se chystáte na expedici i letos 29. 12., 
a tak vám přejeme šťastnou cestu a šťastný návrat.

Lucie Pichlová a Veronika Nováková, 9. B

Polárníkem jsem chtěl být od mládí
Nebývá zvykem, aby nám do redakce přišel hotový rozhovor. O to větším překvapením byl příspěvek ze Základní školy genpor. 
Fr. Peřiny – žákyně z deváté třídy nezaváhaly a ujaly se novinářské práce. Vyzpovídaly Pavla Kaplera, který do školy zavítal 
na besedu. Zajímavý rozhovor vám rádi přinášíme.

Foto: archiv ZŠ Socháňova

Foto: archiv ZŠ Socháňova
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Jaká byla vaše původní profese?
Jak říkal můj dědeček – devatero řemesel, de
sátá bída… Vždy však mé povolání mělo úzký 
vztah k výtvarnému umění a památkám. Vyučil 
jsem se malířem písma a pozlacovačem. Abych 
si zvýšil kvalifikaci, začal jsem večerně dělat vý
tvarnou školu. na denní studium jsem jít nemo
hl, protože bych v té době nedostal doporučení, 
vzhledem k tomu, že naše rodina byla věřící. To 
byla opravdu řehole, pět let jsem chodil z práce 
do školy a domů se dostal až kolem půl desáté 
večer, tedy kromě středy a soboty. Výhodu to 
mělo snad jen v tom, že jsem v sobotu nechodil 
do práce (v té době se ještě o sobotách pracova
lo) a vybíral jsem si tzv. studijní volno. Postup
ně jsem se dostal k výtvarné činnosti, pracoval 
jsem pak několik let v reklamě a propagaci.
Ovšem činnost, které jsem se vyučil – tedy opra
va památek, tu jsem dělal stále jako „melouch“ 
různým umělcům. Pak mně někdo řekl, zda 
nechci do „evidence výtvarných umělců“, což 
znamenalo jít na volnou nohu. Byl jsem trochu 
rozpačitý – byl to riskantní krok a já měl pět 
dětí! samozřejmě jsem se bál, zda to vyjde, zda 
budu mít práci… nakonec jsem přihlášku podal, 

evidenci jsem získal. Zakázky v té době zadával 
„český fond výtvarných umění“ – a já za chvíli 
měl práce až nad hlavu. 
Pak přišla doba, kdy jsem už měl jít do důchodu 
a myslel jsem si, že však budu pracovat pořád 
dál, protože zakázek je hromada. Jenže jsem 
onemocněl, přišel jsem o ledvinu a šel do inva
lidního důchodu. Všechno zlé je však pro něco 
dobré. Po revoluci se úplně změnil systém, všu
de se dělají výběrová řízení, vložily se do toho 
velké restaurátorské firmy… Takže jsem vlastně 
rád, že dnes se své práci mohu věnovat již jen 
občas – jsou to spíš maličkosti, jako byl třeba 
křížek v Řepích. 
Občas přemýšlím, zda jsem toho za svou kariéru 
udělal hodně nebo málo, ale to je relativní. když 
vezmu vnoučata na procházku po Praze – tak vi
dím – tohle jsem opravoval a támhle taky… Pra
coval jsem i na Pražském hradě v reprezentač
ních místnostech, to bylo na dvě etapy, začínalo 
to ještě za komunismu, druhá etapa pak byla už 
za presidenta havla.
Zajímavější pro mě však byly třeba malé barokní 
oltáříčky, kde člověk mohl dobře ukázat tu ře
meslnou zručnost. Poslední mojí větší zakázkou 

byl kostel sv. kříže v Liberci – ten se dělal kom
pletně celý, byl opravdu nádherný.

Jak jste se dostal do Řep?
Vlastně to zavinila moje žena, která vážně one
mocněla, a postupně se zhoršoval její stav, byla 
na vozíku. Bydleli jsme v činžáku na smíchově 
a já jsem si říkal – vždyť ona se nedostane ven 
– žádný výtah, točité schodiště… A tak jsem se 
pídil, kde by bylo možné lépe bydlet, nejlépe 
s kouskem zeleně. naskytl se mi domek v Řepích. 
Přiznávám, že tenkrát jsem se musel podívat 
do mapy, kde vlastně Řepy jsou – ale to už je 
dvacet pět let. Domek jsem koupil těsně před re
volucí a postupně ho upravoval k bydlení. Začali 
jsme se rozkoukávat, naše rodina je věřící, a tak 
nastala otázka „kam budeme chodit do kostela“. 
Jedno odpoledne jsem se tedy vypravil hledat 
kostel – rozhlížím se, v dálce vidím věž, ale při 
bližším zkoumání jsem zjistil, že na špičce není 
kříž, ale hvězda! Takže to kostel nebude. Teprve 
později jsem zjistil, že se jedná o klášter sester 
boromejek, ve kterém v té době sídlil Výzkumný 
ústav zemědělské techniky. mezi domečky jsem 
však objevil malý kostelík, u kterého jsem se 
nestačil divit. malá budova obehnaná lešením, 
kolem hrozný nepořádek, vše v strašném stavu. 
Šel jsem se poptat, zda se dá jít dovnitř a zjistil, 
že je kostel zavřený. Později jsem se dozvěděl 
souvislosti. Dnes tomu říkám „řepský zázrak“.

Řepský zázrak?! A ten je jaký?
Zázrak je ten, že kostel sv. martina vůbec stojí! 
V Řepích bývala původně totiž spousta rybníků, 
které musely ustoupit výstavbě sídliště. Asi tři 
nebo čtyři byly zasypány a nikdy se nic nestalo. 
Pouze zasypání rybníka, který býval před koste
lem, mělo za následek, že tato jedinečná, osm 
set let stará památka, začala praskat. Přišly ko
mise, zjistily kritický stav budovy a bylo rozhod
nuto, že se kostel zavře a následně zbourá. 
kostel však patřil pod libockou farnost, v jejímž 
čele byl kněz, který byl předsedou sdružení ka
tolických duchovních Pacem in terris, což bylo 
komunistickými úřady iniciované a podporované 
sdružení katolických duchovních kolaborujících 
s komunistickým režimem v československu. 
A ten rozhodl, že tady kostel musí být zachován, 
je to historická památka a musí se opravit. Takže 
naštěstí zbourán nebyl.
Začaly opravné práce, které zaštitovala organi
zace „Výstavba účelových staveb“ a ta opravova
la výhradně církevní památky. Byly vypracovány 

malý velký řepský zázrak
S blížící se dobou Vánoc možná mnozí z nás plánují návštěvu kostela. Ať už půjdete na mši svatou, podívat se na jesličky 
nebo jen nasát sváteční atmosféru, možná uslyšíte majestátní tóny varhan, za kterými bude sedět skromný řepský varhaník 
Petr Suchel, kterého bychom vám chtěli představit trošku blíž. Přinášíme vám rozhovor nejen o varhanách, ale i o kostelu 
sv. Martina a také trochu řepské historii.

Foto: -ras-

Nové jesličky v kostele sv. Martina jsou vánočním překvapením pro věřící.



plány, na vlastní oči jsem viděl, jak probíhala 
betonová injektáž – to byly tuny betonu, které 
se hrnuly do základů! Pak se změnil politický 
systém, do Řep přišel nový pan farář, který si 
kostelíka velice hleděl, kostel byl zachráněn, 
udělal se tady i historický průzkum a objevily se 
románské stavební prvky.

Kromě vaší restaurátorské činnosti také 
hrajete na varhany. Jak se člověk stane 
varhaníkem?
Rodiče pocházeli ze Šumavy, kde jsem se i naro
dil, hudební vlohy jsem zdědil asi po tatínkovi 
– který byl nejen zedník, ale i hudebník. hrával 
u vojenské hudby v Písku, za svobodna jezdil 
i s cirkusem.
na Šumavu jsme jezdili každý rok na prázdniny, 
tam jsme chodili i do kostela a mě varhanní hud
ba nesmírně oslovila. maminka mi domluvila, že 
si tam mohu chodit zahrát. Jednou za mnou při
šla kostelnice (to mi bylo asi čtrnáct let), že se 
varhaník opil, tak mám jít hrát já. To bylo vlastně 
moje první veřejné vystoupení.

A kdy jste se stal řepským varhaníkem?
kostel sv. martina se opravoval a já jsem teh
dy dostal oficiální zakázku na opravu varhanní 
skříně. Varhanář mezitím osazoval píšťaly a jed
noho dne mi řekl, abych je vyzkoušel. Zahrál 
jsem a najednou se zezdola ozval páter Vágner – 
„Budete tu hrát na varhany!“ Úplně jsem se vy
děsil, oponoval jsem, že to pořádně neumím, 
jsem jen amatér, ale už jsem se nevykroutil. 
Začátky nebyly úplně jednoduché, učil jsem se, 
abych nedělal ostudu, ale šlo to. Takže tady hraji 
na varhany už dvacet tři let! Je to pěkná řehole – 
v neděli nemůžete nikam jet, musíte jít hrát. Teď 
je situace trošku lepší, naskytl se kolega, který 
je profesionál, učitel na konzervatoři, tak se 
můžeme střídat. Já se mohu spolehnout na to, 
že je to perfektní, je u toho potřeba také znát 
trochu liturgii.
Přes varhany jsem se vlastně dostal i do farnos
ti. kostel sv. martina byl vždy trochu opomíjen. 
k boromejkám se vejde 150 lidí, k martinovi 
jen 40. Jenže já k němu mám od začátku vazby, 
mám ho prostě moc rád, a tak jsem byl Farní 
radou jmenován správcem kostela sv. martina. 
Lidově se říká „práce jak na kostele“ a je to prav
da – pokud se o kostel nestaráte, tak vám spad
ne na hlavu.

Co se tady změnilo oproti původnímu 
stavu?
Původní inventář byl asi z 19. století nevalné umě
lecké úrovně. Byl tam ještě malý oltář a dokonce 
kazatelna, což v tom malém prostoru bylo hrozně 
moc. Během oprav se toho mnoho odvezlo – pá
ter Vágner byl v tomto ohledu novátor a kostel 
odprošťoval od nevalného historického inventáře.
se souhlasem památkářů bylo tohle zařízení od
straněno, kazatelna zrušena, je tam lehce mo

derní úprava. Představuji si, že v tom 12. století 
vnitřek kostela vypadal podobně, jak je dnes. 
snad jen místo dřevěného oltáře tam stál ka
menný, rád bych ho jednou vyměnil za repliku 
kamenného oltáře. na stěně visí obraz sv. mar
tina z 19. století, který byl zachován. 
kostelík je malý a je problém sem cokoliv dát – 
třeba vánoční výzdobu, když jí položíte kolem 
oltáře, tak tam vlastně překáží. Vymyslel jsem 
tedy vhodné místo – vedle oltáře je svícen 
na paškál, původně myšlený jen na tu svíčku. 
Ukázalo se však, že by sem bylo možné umístit 
i adventní věnec. Ten když položíte před oltář, 
tak ho nikdo nevidí a když se zavěsí, tak je zase 
problém se zapálením. Tak jsem vymyslel tohle 
místo na stojanu a stejně tak tam budou i jeslič
ky. A vidíte – to bylo moje překvapení pro věřící 
– měli vidět nové jesličky až na Vánoce. A díky 
Řepské sedmnáctce je moje překvapení prozra
zeno!

Začíná nám období adventu. Co byste 
popřál lidem na Vánoce?
s lítostí koukám, jak lidi v předvánočním ob
dobí blázní, nakupují, vydávají za dary hrozné 
peníze… snad už se to maličko v poslední době 
uklidnilo a Vánoce už nezačínají v říjnu. církev

ně je doba adventu dobou očekávání příchodu, 
ale v dnešní společnosti se tomu mnohdy říká 
Vánoce.
Lidi by se mohli zamyslet a místo drahých dár
ků rozdávat něco, co nic nestojí. Třeba radost. 
Jak mohu udělat druhému radost? Třeba navá
žu kontakt s rozhádanými příbuznými, dojdu 
navštívit svoje rodiče, na které věčně nemám 
čas. Přál bych všem, aby to nedopadlo jako s tou 
babičkou, která řekla: „Až umřu, tak se nechám 
spálit a poté mě rozházejte v Tescu. Budu mít as
poň jistotu, že jednou za týden za mnou ty moje 
děti přijdou!“.

Všem lidem přeji radostné a požehnané Vánoce! 
Váš řepský varhaník.

Děkuji za rozhovor.
Radka Sálusová

RoZHovoR
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Petr suchel
•  Původním povoláním restaurátor.
•  V Řepích žije 25 let.
•  Je správcem kostela sv. martina.
•  Již 23 let je řepským varhaníkem.

Foto: -ras-
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Programy pro řepské seniory

Klub seniorů Průhon
každé úterý od 9 do 11 hodin v klubu 17, 
 socháňova 1221, Praha 17.
klub vede Jana Tvrdková.
Program v prosinci: 2. 12. Beseda s herečkou 
Valerií Zawadskou, 9. 12. Zazpívat nám přijdou 
děti ze ZŠ genpor. Fr. Peřiny, pod vedením Ja
ny kalinové, 16. 12. Vánoční posezení se sta
rostkou mgr. Jitkou synkovou, PhDr. Jindři

chem kadlecem a mgr. monikou čermákovou, 
23. 12. Zavřeno, 30. 12. Zavřeno.

Klub seniorů Řepy (KSŘ)
každou středu, vždy od 9 do 11 hodin  
v kc Průhon, socháňova 1220/27, Praha 17.
klub vede Josef Procházka.
Program v prosinci: 3. 12. Volný program, 
10. 12. Zazpívat nám přijdou děti ze ZŠ ge
npor. Fr. Peřiny, pod vedením Jany kalino
vé, 17. 12. Vánoční posezení se starostkou 
mgr. Jit kou synkovou, PhDr. Jindřichem kadle
cem a mgr. monikou čermákovou, 24. 12. Za
vřeno, 31. 12. Zavřeno.

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 prosinci: 1. 12. Výroba vánoč
ních přání, 8. 12. Výroba vánočních dárků, 
15. 12. Vánoční dekorace na stůl s vánočními 
ozdobami, 22. 12. Zavřeno, 29. 12. Zavřeno. 

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 prosinci: 1. 12. české jeslič
ky v podání Pražské taneční konzervato
ře, pod vedením profesorky R. khauerové, 
8. 12. Oslava jubilantů – k poslechu zahraje 
p. kotas, 15. 12. Vánoční posezení se starost
kou mgr. Jit kou synkovou, PhDr. Jindřichem 
kadlecem a mgr. monikou čermákovou, vá
noční tombola klubu kLAs, 22. 12. Zavřeno, 
29. 12. Zavřeno.

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

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

6. 12.  Andělská keramická sobota – pro děti i další zájemce, kteří ne
mají 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.

6. 12.  FIMO dílna „Přenos obrázků na polymer“ – vlastnoručně 
si vyrobte krásné šperky. Vhodné pro účastníky od 12 let a dospělé. 
cena 290 kč včetně materiálu. Od 14 do 17 h, atelier.
Pouze přihlášky předem na  gabriela.lasikova@ddmp6.cz.

6. 12.  Divadlo SPOLUPOSPOLU uvádí Dárek – barevné představení 
plné zvířátek a jedna poněkud rozmazlená holčička, která si neumí vážit 
dárku. Vstupné 20 kč dítě/40 kč dospělý. Od 14 do 15.30, sál DDm.

8. 12.  Klubové pondělí – turnaj ve stolním fotbálku –  
pro děti 6 – 15 let. Přihlášky předem v klubu! Vstup volný.  
Od 14 do 16 h, klub k.m.R. Dědina.

11. 12.  Vánoční koncert – vystoupení žáků hudebního oddělení, 
součástí akce je také Vánoční bazárek. Všichni jste srdečně zváni. 
Vstup: 1 kč. Od 17 do 20 h, kino Ořechovka.

12. 12.  Vánoční dílna I – přijďte si vytvořit pěkné 
vánoční dekorace, svíčky, perníčky, přáníčka, jmenovky 
na dárky aj. Přesný rozpis technik na webu a plakátech DDm. 
cena – jedna vánoční dílna (2 h): děti 50 kč, studenti 100 kč, dospělí 
150 kč, zvýhodněné vstupenky pro členy našich kroužků. Od 14 do 16 h 
a od 16 do 18 h, DDm.

13. 12.  Vánoční dílna II – tvoření pro děti i dospělé. Rozpis technik 
na webu a plakátech DDm. 
cena – jedna vánoční dílna (2 h): děti 50 kč, studenti 100 kč, dospělí 
150 kč, zvýhodněné vstupenky pro členy našich kroužků. Od 10 do 12 h 
a od 12 do 14 h, DDm.

13. 12.  Upleť si svůj košík – košíkářská dílna pro veřejnost, přijďte 
si vyrobit originální vánoční dárek, pro začátečníky i pokročilé.  
cena: děti 50 kč, dospělí 100 kč, informace a přihlášky předem: 
gabriela.lasikova@ddmp6.cz. Od 14.30 do 17.30, DDm.

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

 2. 12. Pečeme vánoční perníčky 
 3. 12.  mikulášská nadílka 

„Den otevřených dveří“
 5. 12.  Ozdoby na stromeček  

z rychleschnoucí hmoty 
 9. 12. Vyrábíme vánoční mýdla
10. 12. Papírové hvězdy a betlém

12. 12. Vánoční přáníčka
16. 12. Výroba svíček z medovoskových plátů
17. 12. Papírový betlém dokončení
19. 12. Vizitky na vánoční dárky

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ SVÁTKY VÁNOČNÍ
A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2015 

23. 12. ZAVŘENO – sanitární den
24. 12. ZAVŘENO – VÁNOČNÍ SVÁTKY
26. 12. ZAVŘENO – VÁNOČNÍ SVÁTKY
30. 12. ZAVŘENO – sanitární den
31. 12. ZAVŘENO – sanitární den
 2.  1. 2015 ZAVŘENO – sanitární den

Plán klubu 17 – prosinec 2014     téma měsíce: vánoce, vánoce přicházejí...

Socháňova 1221, Řepy • Tel.: 235 314 141, 775 591 700
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První narozeninovou svíčku slavnostně sfoukli členové klubu seniorů Ře
py, kteří si v polovině listopadu připomínají rok od doby, kdy se jejich klub 
oddělil od klubu seniorů Průhon a začal pracovat samostatně. 
i když je tento klub nejmladším seniorským uskupením v naší městské 
části, rozhodně pod vedením vytrvalého Josefa Procházky dokázal, že ani 
vyšší věk nemůže aktivního člověka v ničem zastavit. členové tohoto klu
bu jsou totiž neúnavnými sportovci (poslední článek o jejich sportovním 
klání si můžete přečíst v tomto zpravodaji na straně 23), hrají bowling či 
pétanque (v této hře se z nich stávají opravdoví borci) a celkově provozu
jí neskutečné množství aktivit – o mnohých jste jistě četli i na stránkách 
Řepské sedmnáctky. k velkým úspěchům patří jistě i vítězství vedoucího 
Josefa Procházky v anketě sen sen v kategorii jednotlivců a čestné uznání 
pro celý klub v kategorii klubové.
A jak probíhala oslava prvního výročí? mezi gratulanty nemohli chybět 
zástupci centra sociálně zdravotních služeb ing. Jaroslava Šimonová a ře
ditel PhDr. Jindřich kadlec. Oba ocenili roční úspěšnou klubovou činnost 
a popřáli mnoho úspěchů v činnosti další. hodně zdraví a radosti z dalších 
nejen sportovních zážitků našim seniorům přála i starostka mgr. Jitka syn
ková a její zástupce martin marek.
nakonec nezbývalo než rozkrojit krásný a výborný dort a pustit se s chutí 
do tance. 

-ras-

Foto: -ras-

ksř oslavil své první výročí

Po menší přestávce se opět v odpoledních hodinách dne 20. listopadu 
v koncertním sále Základní umělecké školy Blatiny konalo milé setkání 
s řepskými jubilanty. samozřejmě, že ani tentokrát nemohl chybět krásný 
hudební program v podání žáků školy. A stejně jako na minulých setká
ních, tak i tentokrát, jsme měli možnost si vyposlechnout skvělý přednes 
nadaných mladých muzikantů.
Jako první se v programu představila marija Džanězašvili, která přítom
ným zahrála „etudu č. 24, op. 740“ c. czernyho, následovala „etuda 
g moll, op. 33“ s. Rachmaninova a skladba „Po zarostlém chodníčku“ 
od L. Janáčka. Její skvělý klavírní výkon si přítomní mohli vychutnat ješ
tě jednou v závěru celého programu – tentokrát zazněla „sonáta č. 1, 
op. 2“ L. v. Beethovena. marija Džanězašvili se pod vedením své učitelky 
eleny Zubriliny připravuje na přijímací zkoušky na konzervatoř, a všichni 
přítomní ji jistě budou držet palce k jejich úspěšnému složení.
stejně působivé bylo i houslové vystoupení Tomáše noskieviče, který 

na housle za klavírního doprovodu ing. martina Šarocha zahrál skladbu 
„Z domoviny č. 1“ od B smetany. 

Po kulturním programu už přišly na řadu gratulace od starostky mgr. Jitky 
synkové, která jubilantům předala kytičku a malý dárek. následovalo milé 
pohoštění připravené matrikářkami úřadu, při kterém měli všichni mož
nost si příjemně popovídat. 

svá jubilea oslavili: marie kadeřábková, emilie Růžičková, 
marie Buriánková, Vladimír mařík, Anna Dejmková, ing. Václav Paur, 
Věra Rálišová, ing. Vlastimil Rybenský, Vlasta Štuksová, 
Jaroslava Vachová, Jiří Wiesner, miroslav Zídka, Věra čapková, 
Ludmila Druckerová, marie marková, marie Pelcnerová, marie Tomášová, 
Bohumila Wiesnerová, Růžena Zahrádková.

-ras-

řepští jubilanti opět slavili

Foto: -ras-

Foto: -ras-
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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. 12. Vánoční koncert nevidomého klavíristy 
honzy Jareše pro pacienty Domova. Od 10 ho
din. Denní stacionář, vstupné dobrovolné.

7. 12. Druhý adventní koncert – Panochovo 
kvarteto (Jiří Panocha – 1. housle, Pavel Zej
fart – 2. housle, miroslav sehnoutka – viola, 
Jaroslav kulhan – violoncello), na programu 
J. haydn, F. schubert a A. Dvořák. Od 17 ho
din. kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné.

8. 12. Vánoční koncert Hornického pěvecké-
ho sboru Kladno pod vedením prof. Romana 
makaria se sólisty národního divadla. Od 20 ho
din. kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné.

11. 12. Vánoční koncert sopranistky Státní 
opery Praha Daniely Radosa a jejích hostů. 
Od 18.30 hod. kostel sv. Rodiny, vstupné 
dobrovolné.

12. 12. Flétna a klavír – vánoční koncert 
žáků Zuzany hrbkové. Od 17 hodin. Refektář, 
vstupné dobrovolné.

14. 12. Třetí adventní koncert – dětský sbor 
Radost Praha a dívčí komorní pěvecký sbor 
Puellae pod vedením prof. Vladislava souč
ka. Od 17 hodin. kostel sv. Rodiny, vstupné 
dobrovolné.

17. 12. Benefiční koncert šansonierky Zlatky 
Bartoškové (klavír Jiří Toufar, housle Zuzana 
Grosmanová, hosté Jarmila hannah čermáko
vá, Zdeněk hrášek, kamila moučková, Tomáš 
Pergl, Jitka smutná, dětský pěvecký sbor Vrab
čáci pod vedením Pavla Žura, Jana Zechmeis
terová a kateřina Šarkozi). Od 19 hodin. kostel 
sv. Rodiny, vstupné dobrovolné.

21. 12. Čtvrtý adventní koncert – orchestr 
Archioni Plus pod vedením michala macour
ka, zpěv Ladislava Šťastná, na programu 
J. Pachelbel, G. F. händel, R. Binge, ch. Gou
nod, J. s. Bach, arie z děl A. Dvořáka, B. sme
tany a ch. W. Glucka a koledy. Od 17 hodin. 
kostel 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 prosinec 2014

6. 12.  MIKULÁŠSKÁ AFTERPARTY V KULTU-
RÁČKU – koncert tří kapel!
na mikuláše můžou dospělí dorazit oslavovat 
hned se třemi kapelami s vlastním i převza
tým repertoárem: Victorie – český rock, ODD 
FAces – pop rock a mAniAc – pop punk.
Těšit se můžete také na zvýhodněné akční 
drinky i slosovatelné vstupné o ceny.
Vstupné dobrovolné (doporučené 60 kč). 
Od 20 hodin.

7. 12.  MIKULÁŠSKÁ AFTERPARTY PRO DĚTI 
– s písničkami s Toulavou kytarou a Mikuláš-
skou nadílkou!
Vánočně laděné pásmo s koledami, při kterém 
si děti zazpívají spolu s mikim Zábranským 
a jeho „toulavou kytarou“. Těšit se můžete ale 
především na příchod mikuláše a čerta s andě
lem a tradiční nadílku. Balíčky s nadílkou a se 
jménem prosíme s sebou!
Vstupné dobrovolné (doporučené 60 kč). 
Od 15 hodin.

12. 12.  VEČER S KYTAROU v hospůdce Kultu-
ráčku
Doražte na již tradiční pohodový večer u kyta
ry, dobrého piva, vínka či kávy. Vstupné dob
rovolné. Od 19 hodin.

13. 12.  ANGLICKÝ DEN / ENGLISH DAY – 
PŘEDVÁNOČNÍ
celý den probíhá pod vedením 2 zkušených uči
telek (rodilá mluvčí + česká učitelka) v malých 
skupinách (individuální přístup). Pro děti jsou 
připraveny anglické hry, písničky, zábavné ak
tivity, výtvarné činnosti a především neustálá 
komunikace v angličtině. strava po celý den 
zajištěna přímo v kulturáčku. Další informa

ce a přihlášky na nadabartova@gmail.com,  
nebo: 723 004 777. Od 9 do 17 hodin. 

Podpořte své děti ve zdokonalování angličtiny!

14. 12.  RODINNÉ CHARITATIVNÍ ODPOLEDNE 
PRO VERUNKU
Zábavný program pro celou rodinu. Dále pro
běhne křest knihy současné úspěšné spisova
telky kateřiny Tomanové: i muži mají své sny 
a dražba její knihy s věnováním. (Zakoupením 
knihy také přispějete do sbírky na Verunku). 
Těšit se také můžete na drobné překvapení 
od kosmetického studia GÉRneTic a čsOB po
jišťovny.
Vstupné dobrovolné. Od 15 hodin.
Výdělek z akce poputuje Verunce Gožďálové, 
která statečně bojuje s následky dětské moz
kové obrny. Do projektu jsou zapojeny také 
místní ZŠ a mŠ, které předají Verunce nasbí
raná víčka od pet lahví, která jsou směnitelná 
namísto peněz za léčbu.

31. 12. VELKÁ SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA 
V KULTURÁČKU
Již od 16 hodin můžete přijít posedět do hos
půdky kulturáčku, od 19 hodin zahájíme kul
turní program s živou hudební produkcí. čekají 
na vás i další silvest rovská překvapení a mož
ná přijde i kouzelník… (Aktuál ní podrobnější 
přehled silvestrovského programu najdete 
na www.kulturacek.cz ). Od 19 hodin.
cena za osobu je 550 kč. V ceně je zahrnuto 
silvestrovské pohoštění (švédské stoly s bo
hatým výběrem studených pokrmů a chuťovek, 
s teplým jídlem a novoroční čočkovou polév
kou) a půlnoční přípitek! Prosíme o rezervace 
na tel.: 777 320 390 nebo info@kulturacek.cz 

na Bílé Hoře
program 
prosinec 2014



Divadlo:  
Hotel mezi dvěma světy

Mikulášská nadílka
pro děti v KC Průhon

Mikulášská party  
v Sokolovně Řepy

Divadlo pro děti: 
Zimní pohádka

Mikulášská  
ROCK-METAL-SHOW
v Sokolovně Řepy

Brilantní hra o životě a smrti, lásce a oběti dle scénáře Erica Emmanu-
ela Schmitta. Divadelní společnost Kairos II. (vstupné 120 Kč studenti 
a senioři/200 Kč ostatní)

Děti se mohou těšit na tanečky, soutěže a dárky! (vstupné zdarma)
15:00 - přivítání, rozdělení do soutěžních družstev
15:30 - soutěže a písničky
16:30 - přestávka na občerstvení
16:45 - soutěže a písničky, malování na obličej, výtvarné tvoření
18:00 - příchod Mikuláše, čerta a anděla - rozdávání nadílky

Mikulášská diskotéka ve stylu 80. a 90. let.

PONDĚLÍ 19:30

PÁTEK 15:00

PÁTEK 20:00

01

05

05

Představení plné překrásných zimních dekorací, které vás zavede do 
lesa mezi zvířátka vítající Nový rok. (vstupné 40 Kč)

Druhá Mikulášská party v Sokolovně v rock a metal stylu. Kapely: Psí 
kšíry, Proximity, Ampér Hard & Heavy. (vstupné 120 Kč)

SOBOTA 15:00

SOBOTA 20:00

06

06

Travel show:  
Mexico

Další cestopisné zážitky doprovázené unikátními fotografiemi. Tento-
krát vás Filip Šír provede krásami Mexika. (vstupné dobrovolné)

STŘEDA 17:30

10

Taneční kurzy  
v Sokolovně Řepy
Pravidelný kurz tanečních pro dospělé pod vedením 
veleúspěšné taneční školy MADAT. Kurzem vás bude 
provázet úžasný taneční pár: Martin Dvořák a Zuzana 
Šilhánová. Více informací o kurzech na telefonu: 603 
483 002 nebo na mailu: dance@dvorak-silhanova.cz.

PONDĚLÍ 20:30

01
08
22

15

Divadlo pro děti:
O princezně Mlsalce

Zpíváme koledy

Divadlo:  
Na správné adrese

Divadlo pro děti: Vánoční 
putování s anděly

Silvestrovská zábava  
v Sokolovně Řepy

Bazárek pro maminky

Pohádka vás zavede nejen do obyčejné chalupy, kde žije pracovitý mlá-
denec, ale i do království za princeznou Mlsalkou. Divadýlko z pytlíčku. 
(vstupné 40 Kč)

Přijďte si s námi zazpívat vánoční koledy a nalaďte se na vánoční at-
mosféru. S sebou malý hrneček na horké nápoje. (vstupné dobrovolné)

Bulvární a lehce lechtivá komedie je smrští omylů, záměn a trapasů, tak-
že o škodolibou legraci na účet nebohých postav je postaráno. Příchozí 
pánové mají jisté jen jedno – jsou rozhodně na správné adrese! Divadlo 
Akorát. (vánoční vstupné 50 Kč studenti a senioři/80 Kč ostatní)

Loutkoherecké představení se čtyřmi vánočními příběhy, ve kterém 
dva andělé za pomoci andělské knihy provedou diváky kouzelným ob-
dobím Adventu. Pruhované panenky. (vstupné 40 Kč)

Přivítejte Nový rok na silvestrovské zábavě v Sokolovně Řepy. Zahraje 
živá kapela a DJ. V ceně novoroční přípitek a malé občerstvení. (vstup-
né 250 Kč, místa si rezervujte včas)

Již podruhé u nás mohou maminky pro své ratolesti pořídit nové ob-
lečení a hračky a zároveň prodat to, co již nevyužijí. Přihlásit se můžete 
na tel.: 601 324 845. Cena prodejního místa: 50 Kč (počet míst omezen, 
vstup pro nakupující zdarma)

SOBOTA 15:00

ČTVRTEK 18:00

ČVRTEK 19:00

SOBOTA 15:00

STŘEDA 19:00

PONDĚLÍ 9:00

13

18

18

20

31

15

Taneční čaje  
pro dospělé
Zažijte společenské tance v Sokolovně Řepy. (vstupné 
pro veřejnost 100 Kč/pár, účastníci kurzu zdarma)

NEDĚLE 18:30

07
14 21

PROGRAM PROSINEC 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

A4_program_prosinec_2014.indd   1 21.11.14   17:29
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Je to pár let, co jsem si přečetl příběh o jednom 
ošklivém vánočním stromečku, který odložili 
do rohu k ostatním nehezkým a neprodejným 
stromečkům, protože je nikdo nechtěl.  Až ho 
přišlo líto jedné malé holčičce, která přemlu
vila svého tatínka, aby stromeček koupili a měl 
také Vánoce. když jsme pak vybírali stromeček 
do pokoje, vybavil jsem si tento příběh a začali 
jsme vybírat ten nejošklivější stromeček, jaký 
prodavači měli. nejdřív jim to přišlo divné, ale 
když slyšeli, že chceme vzít ten nejošklivější, aby 
měl Vánoce, hned se zapojili a vybírali jsme spo
lečně. Dlouho a s velkou legrací. nyní se ještě 
usmívám, když si na to vzpomenu. malý, ošklivý 
stromeček mě těšil až do hromnic.
Vánoce mají potenciál říct něco také dnešnímu 
člověku. Biblické příběhy jsou transportním pro
středkem pro hluboké pravdy. Vyzývají ke změně 
perspektivy, k naději, že se také já mohu stát 
součástí zázraku. Vánoce s narozením Dítěte 
jsou obrazem pro změnu, šancí pro každého, pro 

nový život. malé světlo, které přijde do nejtmav
ší noci a promění ji. Tmě, temnotě se dá rozumět 
také jako symbolu pro temné a ohrožující lidské 
jednání, jakými jsou násilí, teror, vykořisťová
ní člověka a přírody a bezbřehá komercializace 
všech oblastí života. Vidíme tolik tmy kolem nás 
a v nás, že se potápíme v problémech, dostává
me strach a ztrácíme odvahu. 
Bezmocnost, bezradnost, zranitelnost je pří
tomná také ve vánočním příběhu. Odehrává se 
v nepřijetí, v odloučení, za městem, ve stáji, 

v chlívku. Bůh překvapuje svým příchodem. Při
chází tam, kde by ho člověk vůbec nečekal. To je 
pro nás křesťany skutečné kouzlo Vánoc a nadě
je pro všechny, že je změna možná. Vánoce jsou 
symbolem pro narození Boha v lidském srdci. 
Událost, která se může odehrát vždy, také dnes, 
tady a teď. 
Vánoce mi šeptají s tichou, ale rozhodnou nadě
jí, že se mohu změnit. někdo mi dává šanci, jako 
ošklivému vánočnímu stromečku. někdo na mě 
nezapomíná, dokonce mě miluje, a proto jsem. 
nejsem odkázán jenom na sebe. Při vší nejisto
tě, šerednosti, násilí a tmě mohu najít ochranu 
a vedení, když jsem ochoten se pro ně otevřít. 
Poselství Vánoc je o Bohu, kterému člověk není 
lhostejný. Vánoce říkají neslýchanou věc: Bůh se 
sám inkarnoval, vtělil, aby člověka vedl, chránil 
a zachránil. 

Požehnané Vánoce vám přeje  
P. Daniel Peter Janáček O. Praem.

vánoční zamyšlení

Bohoslužby o Vánocích v kostele sv. Rodiny
středa 24. 12. 2014 – Štědrý den: 16 hod. Bohoslužba s dětmi. 
čtvrtek 25. 12. 2014 – slavnost narození Páně: o půlnoci Půlnoční mše, 

9 hod. Ranní mše.
Pátek 26. 12. 2014 – sv. Štěpána: 9 hod. mše sv. 
neděle 28. 12. 2014 – svátek sv. Rodiny: 9 hod. mše sv.
středa 31. 12. 2014 – sv. silvestra: 18 hod. mše sv.  

a poděkování za rok 2015.
čtvrtek 1. 1. 2015 – nový rok. Bohorodičky Panny marie: 9 hod. mše sv.

Bohoslužby o Vánocích v kostele sv. Martina
neděle 28. 12. – 7.45 hod. mše sv.

Bohoslužby v kostele P. Marie Vítězné 
na Bílé Hoře

středa 24. 12. 2014 – Štědrý den: 16 hod. mše sv.
čtvrtek 25. 12. 2014 – slavnost narození Páně: 11 hod. mše sv.
Pátek 26. 12. 2014 – sv. Štěpána: 11 hod. mše sv. 
neděle 28. 12. 2014 – 11 hod. mše sv.

čtvrtek 1. 1. 2015 – nový rok. Bohorodičky Panny marie: 11 hod. mše sv.
neděle 4. 1. 2015 – 11 hod. mše sv.
Úterý 6. 1. 2015 – 16 hod. mše sv.

Betlém v rohové kapli sv. Václava v areálu poutního místa bude přístupný 
veřejnosti: 25. 12., 26. 12., 28. 12., 1. 1. a 4. 1.  
v době od 10 – 12.30 a 14.30 – 17 hod.

 
Také letos zveme na Liturgickou hru o hvězdě a třech mudrcích, 
kterou provedeme podle středověkého francouzského rukopisu 
přímo v kostele P. marie Vítězné po mši svaté v neděli 4. 1. 2015 
v 11 hod. (tj. začátek Liturgické hry předpokládáme zhruba 
v 11.50 hod.). Účinkovat budou sestry benediktinky a jejich hosté.

Bohoslužby v kostele Nalezení svatého Kříže
(při železniční trati nad Bílým Beránkem, bus 214, 225):
středa 24. 12. 2014 – Štědrý den: 14 hod. mše sv.
čtvrtek 1. 1. 2015 – nový rok. Bohorodičky Panny marie: 9 hod. mše sv.

Jinak každý pátek od 13.30 hodin s nedělní platností.

ADVENTNÍ KONCER T Y V KOS TELE 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. 



BylI jsmE PřI tom
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malá retrospektiva velkého umělce

Foto: -mish-

V podvečer 6. listopadu se uskutečnilo slavnost
ní zahájení jedinečné výstavy českého malíře, 
grafika a ilustrátora Oldřicha kulhánka s ná
zvem „Figura“.
Pozvání přijal i zástupce starostky mč Praha 17, 
Tomáš Finger, který všechny přítomné přivítal 
a předal slovo významnému hostu, kurátorce 
galerie m&k miloslavě kumbárové. 
Ta všem přítomným představila práci toho
to skvělého umělce. Dílo Oldřicha kulhánka 
(26. 2. 1940 – 28. 1. 2013) je  typické zaujetím 
pro figuru a v tomto duchu se nese i tato výsta
va. mimo mnohé další je také například autorem 
grafické podoby současných českých bankovek. 
Jeho rukou bylo vytvořeno i mnoho českých poš
tovních známek.

Výstavu můžete zhlédnout v kc Průhon až 
do 17. prosince.

-mish- 

Zajímavý večer nám v sobotu 15. listopadu při
pravilo kulturní centrum Průhon. Pozvalo k nám 
do Řep legendy českého folku – Jaroslava hutku 
a Vladimíra mertu.
Pořad, který zahájila krátkým úvodním slovem 
a vzpomínkou na události před dvaceti pěti lety 
starostka Jitka synková, byl pojmenován „Vzpo
mínky na listopad ’89“. moderátorské úlohy se 
ujal ředitel kulturního centra Aleš koutný.
Těšil jsem se, že poprvé uvidím a uslyším hrát 
oba písničkáře pohromadě, ale scénář pořadu 
byl jiný. nejdříve nám četl Jaroslav hutka úryvky 
ze svých povídek a básní, pak vzpomínal na po
slední dny před vynuceným odchodem ze země 
v roce 1978 a na návrat plný absurdit a nečeka
ných situací v prvních dnech po sametové revo

luci. Pak zahrál své nejznámější písničky. Druhá 
půlka večera již patřila Vladimíru mertovi, který 
především hrál a zpíval a v přestávkách mezi 
svými písněmi vzpomínal na dobu totalitního re
žimu. Jeho hostem byla ve dvou písních i dcera 
sára.
Oba protagonisty českého písničkářství historie 
na jedenáct let oddělila železnou oponou. Oba 
mají mnoho společného, ale v uměleckém vyjá
dření se liší. hutkův projev je prostý a čistý jako 
moravská lidová píseň, která mu před lety uča
rovala. mertova kytara a zpěv jsou košaté, plné 
barev, vnitřního napětí a dynamiky.

Jan Bösser

Hutka, merta a listopad

Místní knihovna Praha-Řepy
socháňova 1220/27, 163 00 PrahaŘepy 
tel.: 601 324 852 
knihovna: knihovna@pruhon.cz 
rezervace vstupenek:  
      vstupenky@pruhon.cz

Změna otevírací doby knihovny  
(od 1. 12. 2014): 
Po –  9.00 – 19.00 
Út – 13.00 – 19.00 
st –  9.00 – 19.00 
čt – 13.00 – 19.00 
Pá –  9.00 – 19.00 
so –  9.00 – 13.00 
ne – zavřeno

Vánoční otevírací doba: 
22. – 27. 12. 2014 – zavřeno 
29. – 31. 12. 2014 – otevřeno 9.00 – 12.00 
 1. –  3.  1. 2015 – zavřeno
Od 1. 12. 2014 je zde možné vracet knihy 
z fondu mkP.

Foto: Michaela Dvořáková

Foto: Michaela Dvořáková
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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

Do Prahy dorazí desetitisíce mladých 
lidí z východní i západní Evropy
Taizé je mezinárodní ekumenická komunita ve Francii. Tvoří ji sto bratří, 
kteří každoročně přijímají desetitisíce mladých křesťanů. V roce 2005, 
když zemřel bratr Roger, zakladatel komunity, napsal Václav havel tato 
slova: „ne náhodou se z vesničky Taizé stalo poutní místo i pro mnoho 
především mladých lidí z naší země. Bratr Roger byl pro mne jedním 
z duchovních pilířů sjednocující se evropy.“

Další evropské setkání, které organizuje komunita Taizé, se bude konat 
od 29. prosince 2014 do 2. ledna 2015 v Praze. Po roce poznamenaném 
památkou stoletého výročí počátku 1. světové války, konfliktem mezi 
Ukrajinou a Ruskem nebo evropskými volbami bude toto setkání zna
mením pokoje a smíření. Zúčastní se ho desetitisíce mladých z celého 
kontinentu. Už nyní můžeme zmínit něco z toho, co bude pro setkání 
nejdůležitější:

• Mladí. Účastníci ve věku 17–30 let stráví konec roku trochu jinak: 
v modlitbě, setkávání, sdílení a solidaritě.

•  Evropa. Ve světle současných událostí bude mít zvláštní důležitost 
přítomnost 2600 mladých lidí z Ukrajiny, více než 1000 z Běloruska 
a několika set mladých z Ruska.

•  Smíření mezi Východem a Západem. Už před 24 lety, rok po pádu 
berlínské zdi a sametové revoluci, hostilo Taizé evropské setkání 
v Praze. Jaký kus cesty jsme od roku 1990 ušli!

•  Duch pouti. Pravoslavní, protestantští a katoličtí účastníci se 
budou třikrát denně setkávat spolu s bratry komunity Taizé při 
společné modlitbě: ráno v hostitelských společenstvích, v poledne 
v chrámech v centru města a večer na výstavišti v Letňanech.

•  Ekumenismus. spolu s bratry z Taizé a mezinárodním týmem 
patnácti mladých dobrovolníků toto setkání připravují 
protestantští, katoličtí a pravoslavní představitelé církví v Praze. 

•  Setkání s ostatními. Jeden z workshopů se bude konat v pražské 
synagoze. mladé křesťany budou hostit také rodiny nevěřících.

•  Pohostinnost. Díky pohostinnosti celého pražského regionu budou 
tisíce poutníků ze všech zemí ubytovány u místních obyvatel.

konečný program, praktické informace a poselství bratra Aloise, 
představeného komunity Taizé, budou v průběhu prosince zveřejněny 
na webových stránkách komunity www.taizepraha.cz. 

(Z tiskové zprávy komunity Taizé, zkráceno)

Máte zájem o další informace o setkání? Můžete nabídnout pomoc 
s přípravami? Pak neváhejte kontaktovat místní přípravný tým 
na emailových adresách mar.tar.boukal@seznam.cz  
a v.klapstova@centrum.cz nebo navštivte dobrovolníky v centru 
příprav v kafkově domě na adrese náměstí Franze kafky 24, Praha 1.

Evropské 
setkání 
mladých 
v Praze

          MÈ Praha 17 - Øepy

MUDr. Michaela Fridrichová

ÈESKÝ DEN PROTI RAKOVINÌ 2014

Pøi sbírkové preventivní akci Èeský den proti rakovinì ve støedu 14. kvìtna 2014 získali dobrovolníci 
organizace prodejem kytièek èástku:

 13.759,- Kè

Vybrané prostøedky budou využity na dlouhodobé programy Ligy proti rakovinì Praha – nádorovou prevenci, zlepšení kvality 
života onkologicky nemocných, podporu výzkumu a pøístrojové vybavenosti onkologických pracoviš�.

DÌKUJEME !

Za poøadatele sbírky: Za organizátora sbírky:

www.lpr.cz
www.denprotirakovine.cz 

Mgr. Jana Koláøová

PODÌKOVÁNÍ ZA SPOLUPRÁCI

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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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 pro děti s (pra)rodiči se můžete zapojit kdykoliv v průběhu 
roku, není třeba se zapisovat, stačí přijít včas, kapacita je omezena 
na cca 10 dětí. 

Také v prosinci se můžete těšit na zajímavý odpolední program: 

 4. 12.  proběhne na verandě mateřského centra CHARITATIVNÍ 
BAZÁREK PRO MADLENKU.

Zakoupit zde můžete zejména nové i použité potřeby pro děti. 
Výtěžek z prodeje přispěje rodině Vítečkových, resp. jejich 
dcerce madlence, která se narodila s těžkým pohybovým 
postižením a poruchou komunikace, na financování osobní 
(školní) asistentky.

 5. 12.  v podvečer přijde do našeho mc již tradičně MIKULÁŠ.  
Zveme všechny dětičky a jejich rodiče na společné setkání. 
A pozor, u nás se děti nestraší! J

11. 12.  si v rámci semináře osvojíme PRAVIDLA BEZPEČNÉHO 
CESTOVÁNÍ S DĚTMI. 

18. 12.  se spolu s dětmi můžete těšit na poslední tvořivou dílnu 
tohoto roku, konkrétně na ZDOBENÍ PERNÍČKŮ.

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

Od 22. 12. 2014 do 2. 1. 2015 jsou vánoční prázdniny a i naše 
mateřské centrum je zavřené.

Pak už nás čekají ty nejkrásnější svátky v roce – prosím pamatujme, že 
Vánoce nejsou jen o počtu dárků či uklizených domovech, ale i o čase, 
který trávíme se svými blízkými, o čase zamyšlení, zastavení a třeba 
i o dobrých skutcích. Bazárek pro madlenku k tomu přímo vybízí!
Všem rodičům a dětem děkujeme za přízeň, kterou mc Řepík věnujete, 
za celý tým mamineklektorek vám přejeme krásné Vánoce plné lásky 
a pohody a těšíme se na vás opět v novém roce!

Silvie Faletti, 
předsedkyně MC Řepík

Památka padlých hrdinů
U příležitosti Dne válečných veteránů, který si připomínáme 11. listo
padu, uctili zástupci městské části Praha 17 památku padlých. Pietní 
akt se konal na několika místech v Řepích.  na snímku zleva tajem
ník mč ing. Lubomír němejc, zástupce starostky martin marek, starost
ka mgr. Jitka synková, zástupce svazu bojovníků za svobodu ing. Jan 
nevole a zástupci starostky Jaroslav hájek a Tomáš Finger. Fotografie 
je pořízena před pomníkem padlých hrdinů v první světové válce, který 
je umístěn u řepského hřbitova.  skrytý je pomník padlých během druhé 
světové války a vpravo můžete vidět pamětní desku por. Aloise starého.

-mish-

V úterý dne 14. října slavil klub seniorů Průhon, tak jako každý rok, svátek 
seniorů. Tento svátek byl však o to slavnostnější, protože ho klub Průhon 
spojil s oslavou dvojnásobného úspěchu v celostátní soutěži sen – sen 
(pozn. red. – o soutěži jsme vás informovali v minulém čísle zpravodaje). 
na tuto oslavu si klub pozval také všechny, kteří se zasloužili zasláním 
recenzí a nominací o jejich úspěch. Všem osmi přítomným hostům před
sedkyně klubu Jana Tvrdková za sebe i klub srdečně poděkovala a po slav
nostním přípitku se rozproudila zábava. Všichni si zazpívali i zatančili při 
muzice sparťanky, která zahrála staré i novější melodie a po celou dobu 
vládla dobrá a veselá nálada. 
Byli jsme velice překvapeni, když nám Jana Tvrdková oznámila, že se klub 

rozhodl z finanční odměny získané v soutěži, poslat peněžní dar na „kon
to Bariéry“. kromě toho již senioři věnovali varnou konvici k užívání pro 
všechny služby v prostorách budovy klubu 17 (klub Gemini, klub 17, AT po
radna, jazykové kurzy pro seniory). navíc se rozhodli pořídit do klubu 17 
nový elektrický gril (ten, který je v klubu 17 hodně využíván). 
Za tento dar velmi děkujeme a vážíme si ho jako projevu spokojenosti s fi
losofií poskytování našich služeb pro všechny věkové skupiny od dětí až 
po seniory.

PhDr. Jindřich Kadlec,
ředitel Centra sociálně zdravotních služeb

Poděkování klubu Průhon

Foto: -mish-



11. listopad – 
Den válečných veteránů 
naše škola genpor. Františka Peřiny si již několik let připomíná Den 
válečných veteránů jako den, kdy věnujeme vzpomínku nejen padlým 
hrdinům, ale i našim vojákům, kteří jsou aktuálně nasazeni na nej
různějších misích po celém světě, nasazují za nás své životy a repre
zentují naši zem.
Letos jsme vzpomínkové akce pojali ve velkém a na oslavy jsme se důklad
ně připravovali asi měsíc dopředu! Všechny děti z celé školy měly za úkol 
se svými učiteli vytvořit nějaký výrobek, který bychom si mohli vystavit. 
Školu zaplavily obrázky, modely i mobilní instalace letadel, tanků, vlčích 
máků, ale i českých státních vlajek. někteří psali vojákům dopisy.
kromě výstavy se žáci 9. tříd rozhodli trochu vysvětlit našim malým 
prváčkům a druhákům, proč se naše škola vlastně jmenuje po gene
rálu Peřinovi. Příprava byla docela dřina, protože se ukázalo, že de
váťáci už zapomněli, jaké to je být docela malý! navštívili je v jejich 
třídách a vyprávěli jim o panu Peřinovi s pomocí vlastních prezentací, 
nebo dokonce s vlastním krátkým filmem. někteří poté s dětmi vyrá
běli letadélka, vlčí máky, nebo jim přichystali bojovku či obří „člo
věče nezlob se!“, kde však musely děti předvést, co si zapamatovaly.
malé i velké děti si projekt moc pochvalovaly. malým se líbili „noví 
učitelé“ a velcí si pochvalovali, že mohli být těmi nejdůležitějšími!
naše škola letos na naše vojáky veterány opravdu nezapomněla!

L. Fulínová, učitelka

Školy INFoRmUjí
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výlet do Norimberku
Dne 6. a 7. 11. jsme se zúčastnili školního poznávacího zájezdu do no
rimberku. Vyrazili jsme v časných ranních hodinách. Během prvního 
dne jsme navštívili muzeum hraček spielzeugmuseum, mnoho koste
lů a katedrál a krásné náměstí schöner Brunnen. Také jsme navštívili 
císařský hrad kaiserburg, ve kterém jsme se ubytovali. Ubytování bylo 
zajímavé a moc se nám líbilo. Druhý den jsme navštívili dům malíře 
Albrechta Dürera, středověkou mučírnu, kostel sv. Vavřince a mu
zeum moderního umění kunsthaus. Tento zájezd jsme si moc užili 
a děkujeme mč Praha 17 za finanční příspěvek, díky němuž se mohl 
uskutečnit.

Za účastníky zájezdu žákyně IX. A, 
ZŠ Jana Wericha

Procházka 
královskou cestou
koncem měsíce září jsme my, žáci  iV. c a iV. D, prošli  dlouhou pro
cházku po Praze, tzv. kRÁLOVskOU cesTU . Začali jsme prohlídkou 
Prašné brány a pokračovali celetnou ulicí na staroměstské náměs
tí, kde jsme viděli orloj, místa, kde byli popraveni čeští páni, Týnský 
chrám  a sochu mistra Jana husa. Dál nás cesta vedla přes karlův most  
malostranským náměstím kolem chrámu sv. mikuláše  nerudovou ulicí 
na Pražský hrad. svoji dlouhou královskou cestu jsme zakončili pro
hlídkou chrámu sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Protože jsme cestou hod
ně fotografovali, vyhlásily paní učitelky soutěž o nejhezčí fotografii  
z této cesty. O vítězích a projektovém dni  k tomuto tématu budeme 
informovat příště. 

Žáci IV.C a IV.D

výlet do vídně
ZŠ Jana Wericha pořádala 17. října zájezd do Vídně. Výjezdu se zúčast
nili žáci 6. – 9. tříd. Všichni jsme se těšili. První zastávka našeho au
tobusu byla u hundertwasserhausu. Je to velmi zajímavá architekto
nická památka, která nám připomínala naše kresby, když jsme si jako 
malí hráli v programu malování. Pan řidič s námi udělal okružní jízdu 
po Ringu, kde jsme viděli Práter, parlament, radnici, Burgtheater atd. 
Další zastávkou bylo přírodovědné muzeum. Tam nás zaujal pohyblivý 
dinosaurus v životní velikosti a mnoho zajímavých exponátů a nád
herná budova. Pak následovala procházka městem, prohlédli jsme si 
hofburg, kohlmarkt, Am Graben. Vše jsme fotili i stephansdom, kde 
jsme měli rozchod a nakoupili si dárky domů. Prošli jsme korutanskou 
ulicí a viděli hotel sacher. Potom jsme vyrazili na oběd, který byl vel
mi zábavný. měli jsme celestýnskou polévku a dostali jsme vídeňský 
řízek nebo kuře, podle toho co jsme chtěli. kuchař se nám smál, že 
je řízek větší než náš talíř, ale my jsme se nedali a snědli jsme vše. 
Dlouho jsme si vybírali z nádherných moučníků, ke kterým jsme do
stali horkou čokoládu a hrneček domů. Paní průvodkyně nás provedla 
kolem budovy Opery a zahradami k památníku marie Terezie. na závěr 
byla připravena návštěva zámku schönbrunn a jeho zahrad. celý den 
probíhal za mírného deště, myslíme, že to na zážitku nic neubralo 
a že by se každý do Vídně rád podíval znovu. Poděkování za umožnění 
výletu do Vídně patří mč Praha 17.

Michaela Prešinská, Richard Blatný, 
8.A, ZŠ Jana Wericha

Foto: archiv ZŠ Jana Wericha

Foto: archiv ZŠ Socháňova
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Advent
v ZUŠ Blatiny

Čas adventní pro mnohé z nás znamená chvíle pohody a klidu, ale 
pro  děti  a  jejich  učitele  přináší  toto  období  mnoho  práce,  dřiny 
a  odříkání  při  přípravách  na  veřejná  vystoupení.  tak  jako  každý 
rok,  i v  letošním roce během prázdninového tanečního soustředění 
v doksech u Máchova  jezera, nacvičovaly děti program na vánoční 
vystoupení,  které předvedou  v  tomto adventním čase. dovolujeme 
si vás pozvat na vystoupení žáků hudebního a tanečního oboru naší 
školy, abychom vám navodili příjemnou předvánoční atmosféru. 

vedení ZUŠ Blatiny

taneční vystoupení
11. prosince 2014 v 18.30 hodin

Sokolovna Řepy
na Chobotě 125/2b, Praha 6 - Řepy

vánoční koncert
16. prosince 2014 v 18.00 hodin

koncertní sál ZUŠ Blatiny
Španielova 1124/50, Praha 6 - Řepy

Z U Š  B L A T I N Y
P R A H A  -  Ř E P Y
Š PA N I E L O VA 11 2 4 / 5 0

jak roste chleba?
Během měsíce října si předškoláci v mŠ Pastelka vlastnoručně vyzkouše
li upéct chleba. Ve spolupráci s ekocentrem Podhoubí se děti dozvěděly, 
jak roste a zpracovává se obilí, co všechno musí předcházet tomu, než se 
objeví chléb v obchodě. Děti samy zadělaly těsto, zpracovaly a vytvořily 
malé bochánky. Během kynutí si prožitkovou formou zahrály na mlynáře, 
vyzkoušely, jak se dřív mlátilo obilí cepy a spoustu dalších zajímavostí. 
Všichni teď už vědí, že pečení dá spoustu práce. Odměnou byl čerstvý 
chléb, který nám provoněl celou školku a radost z nových zkušeností.

M. Bezoušková

Foto: archiv MŠ Pastelka

Základní škola Jana Wericha vás srdečně zve 
ve čtvrtek 4. prosince 2014 od 16 do 18 hodin na

vánoční dílny, živý betlém  
a slavnostní rozsvícení vánočního  

stromečku za zpěvu koled

V průběhu akce se můžete těšit na vánoční trhy  
spojené s prodejem občerstvení.

na vaši návštěvu se těší žáci a učitelé ZŠ Jana Wericha.

sběr víček pomáhá 
nemocné Dominice 
Děti z mŠ socháňova reagovaly na výzvu „Pomoc pro Dominiku“ 
a od ledna do června 2014 shromáždily neuvěřitelných 377 kilogra
mů plastových víček. Akce je určená na pomoc nemocné jedenácti
leté dívce, kterou trápí dětská mozková obrna. Prostředky získané 
prodejem nasbíraných víček umožní uhradit její další léčbu v sanato
riu v klimkovicích a zakoupit potřebné zdravotní pomůcky. 
Organizátor akce, pražská prodejna Billa, dětem ze školky jako výraz 
ocenění za šlechetný čin a také za nečekaně velké množství nasbíra
ných víček přichystala překvapení. Zástupci firmy 3. listopadu osob
ně předali malým sběratelům sladkosti, mandarinky a drobné hračky 
do třídy.
Poděkování však patří nejen dětem, ale i jejich rodinám, které celou 
akci aktivně podpořily. 
hřejivý pocit z výsledků naší snahy nás motivuje k pokračování v po
moci Dominice. i v letošním školním roce tak chceme přispět k lepší
mu zdravotnímu stavu naší nové kamarádky.

Růžena Durníková, učitelka MŠ 

Foto: archiv MŠ Socháňova
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volejbalové soutěže jsou v plném proudu!
V říjnu a listopadu se naplno rozběhly volejbalové soutěže. Družstvo 
starších žákyň si neustále udržuje svoji příslušnost ke druhé lize, 
i když jeho ambice jsou o trochu větší. Zatím se však mladým volejba
listkám nepodařilo najít správný recept na některé týmy této soutěže 
a celkové šesté místo volejbalové ligy je spíše povinností nežli úspě
chem. Družstvo mladších žákyň si také stále drží účast ve druhé lize, 
i když zde se může hovořit o menším úspěchu. naplno se také rozběh
la soutěž v minivolejbalu. Tam naše nejmladší volejbalistky předvádí 
skvělé výkony, které dokazují, že i v této kategorii má sk Španielka 
velké talenty, které by jednou v budoucnu mohly skvěle nahradit nej
lepší hráčky v extralize. Velký dík patří obětavému rodiči a trenéru 
martinu Šolínovi, který s tímto družstvem jezdí na mistrovské turnaje.
Družstvo juniorek 1. ligy neustále trápí zdravotní problémy. střídá 
proto dobré výkony se slabšími a momentální 4. místo ve skupině 
je maximem. O postup do finálové šestky se však ještě určitě zdravě 
popere.

POSLEDNÍ VÝSLEDKY 1. LIGY JUNIOREK:
Španielka –  Žatec 3:0 a 3:1
klatovy –  Španielka 3:0 a 3:0
Španielka –  mikulova Praha 3:1 a 0:3

VÝSLEDKY EXTRALIGY KADETEK:  
Španielka –  č. Budějovice 3:0  a  3:0
VŠ  Plzeň –  Španielka 3:1  a  3:2
Španielka –  Loko Plzeň 3:0  a  3:1

extraligové družstvo kadetek stále pokračuje ve spanilé jízdě a drží 
neustále první místo v extralize. Také ono se musí neustále vypořá
dávat se zdravotními problémy hráček. Jeho  lavička je však stále 
silná a kvalitní, a tak zatím úspěšně čelí atakům soupeře. Tabulka je 
však dosti vyrovnaná, tedy nic není ještě jisté a postup do finálové 
šestky bude velmi složitý. 

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:Milan Hrach

Přespolní závody potěšily 
všechny závodníky
V neděli 2. listopadu se v Řepích uskutečnily další z řady závodů, které 
pro děti zorganizoval Tomáš slavata ve spolupráci s atletickým klu
bem Atletika Řepy při ZŠ Jana Wericha. 
Jednalo se o přespolní a vědomostní závod, v němž všechny děti sta
tečně bojovaly a předvedly skvělé výkony – a to jak sportovní, tak vě
domostní. V cíli je za odměnu čekalo příjemné opékání buřtů.

Závodníci byli rozděleni do pěti kategorií a závodilo se na trase ozna
čené barevnými fáborky, která měla několik stanovišť s úkoly, jež byly 
jiné pro každou kategorii.
celkové vyhodnocení závodů nebylo úplně snadné, závody však byly 
zaměřeny zejména na úkoly, proto k nim bylo více přihlíženo.
Věřme, že si všichni účastníci podzimní závodění užili a jistě se těší 
na další sportovní klání.

-ras-

Extraligové družstvo kadetek SK Španielka Řepy!

TABULKA EXTRALIGY 
KADETEK sk. A:
1.  sk Španielka Řepy 25 b.
2.  Olymp  Praha 23 b.
3.  Vk č. Budějovice 23 b.
4.  VŠ  Plzeň 19 b.
5.  Loko Plzeň 12 b.
6.  TJ hradec  králové 6 b.

PŘEBOR PRAHY 17 - ŘEP SENIORŮ A SENIOREK  V ROCE 2014:

Centrum sociálně zdravotních služeb Praha 17- Řepy,
MČ Prahy 17 – Řepy a Klub Seniorů Řepy

Pořádají v roce 2014:

INDOOR PETANQUE V HALE
SOKOLOVNA ŘEPY, Na Chobotě 125/2b, 163 00 Praha 6

čtvrtek 11. prosince 2014 od 10 hodin
Tříhodinový turnaj v petanque tříčlenných smíšených družstev  
seniorek a seniorů. Max. pro 30 hráčů a hráček.

Přebor Řep v pétanque trojic seniorek a seniorů pro rok 2014.

Kategorie: Seniorky a senioři A:  60 – 69 let,  
ročníky: 1945 – 1954

Přihlášky písemně na recepci v KC Průhon  
na formulář do pondělí 8. 12. 2014

čtvrtek 18. prosince 2014 od 10 hodin
Tříhodinový turnaj v petanque tříčlenných smíšených družstev 

 seniorek a seniorů. Max. pro 30 hráčů a hráček.

Přebor Řep v pétanque trojic seniorek a seniorů pro rok 2014.

Kategorie: Seniorky a senioři B: 70 let a starší,  
ročníky: 1944 a starší

Přihlášky písemně na recepci v KC Průhon  
na formulář do pondělí 15. 12. 2014

Josef Procházka, KSŘ
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V momentě, kdy budete číst tento článek, tak už bude podzimní část 
sezóny 2014–2015 za námi. O konečném postavení našich týmů v ta
bulce vás budeme informovat v dalším čísle tohoto měsíčníku. Přesto 
bychom už nyní rádi poděkovali všem příznivcům za podporu a fandění 
při našich domácích zápasech všech týmů, která nebyla vůbec malá. 
moc děkujeme. Dále bych chtěl touto cestou moc poděkovat za spolu
práci s radnicí, která zajišťuje vyvěšování zápasových plakátů do vý
věsek městské části, a tím vás můžeme lépe informovat o programu 
na jednotlivé víkendy. Dále nám pravidelně vydává v měsíčníku „Řep
ská 17“ aktuální zprávy, informace a upoutávky na akce konané naším 
fotbalovým klubem. Proto této možnosti hned využiji. 

Fotbalový klub by vás rád pozval na:

„SPORTOVNÍ 
ZÁBAVU“, 

která se bude konat v sobotu  
dne 7. 2. 2015 od 20 hodin.

Všichni jsou moc zváni. Bližší informace o programu přineseme 
v dalším čísle a na plakátech.

Dalšími novinkami jsou nová umístění ukazatelůsměrovek (vyrobené 
a instalované naší městskou částí) ukazující na umístění travnatého 
hřiště. Tyto směrovky pomohou zejména našim soupeřům nalézt hři
ště, jelikož nepředpokládáme, že by někdo v Řepích nevěděl, kde se 
hřiště nachází. no, a kdyby se přece jenom někdo takový našel, tak 
může zkusit navštívit naše nové webové stránky www.fotbalrepy.cz 
a dozvědět i více než adresu. Tak neváhejte a můžete nám napsat své 
připomínky, poznatky, dotazy či návrhy na emailovou adresu:
info@fotbalrepy.cz.

Závěrem bychom rádi všem fanouškům, hráčům, občanům naší městské 
části popřáli krásné prožití svátků vánočních, hodně pohody, lásky, štěs-
tí, a jelikož jsme sportovní klub, tak hlavně zdraví do nového roku 2015, 
které je nejdůležitější a to nejenom pro sportovce.

Jiří Kočovský

tj sokol řepy 
fotbal informuje

„HLEDÁ SE TRENÉR“ 

Rádi bychom touto cestou oslovili všechny občany naší městské 
části, kdo má zájem přiložit ruku k dílu a rád by doplnil náš 
trenérský kolektiv a pomohl s trénováním mládežnických kategorií 
(od 5 do 14 let). 

nemusíš mít zkušenosti, nerozhoduje věk. se vším pomůžeme. 
Rozhoduje jen chuť odloudit děti od počítačů a vytáhnout je ven. 
V případě zájmu prosím kontaktujte: Jiří kočovský  
tel.: 605 973 685 nebo email: j.kocovsky@seznam.cz.

TJ Sokol Řepy-FOTBAL

Zelená trika na halovém 
pětiboji zářila
V předvečer dne Památky zesnulých, v sobotu 1. listopadu 2014, pořáda
lo Pražské sdružení sport pro všechny, ve spolupráci s TJ slavoj Břevnov 
v jejich dvou tělocvičnách seniorský víceboj, v netradičních disciplínách. 
Akce byla velmi dobře organizačně připravena. Při slavnostním nástupu 
nám Lubomír čejka názorně ukázal, co budeme dělat. každý si mohl vybrat 
podle svého uvážení pořadí disciplín, které absolvuje. Bylo dobré chvilku 
počkat a i vidět, jak to jde našim soupeřům. 
První disciplína, nejnáročnější ze všech, bylo házení na basketbalový koš li
bovolným míčem. Úspěšnost soutěžících se pohybovala od nuly jen do 50%. 
Druhým úkolem bylo kopání míčem na prázdnou malou florbalovou branku. 
To byla jednoduchá disciplína pro muže, kteří hráli fotbal. Jejich rány pla
církou málokdy minuly cíl. Vynikající byly eva hladíková s Bobinou kolaří
kovou, které shodně trefily branku z dvanácti metrů, neskutečně devět krát 
z deseti pokusů. svými výkony porazily polovinu seniorů. 
Třetí bylo Frisbee neboli kanjam, ale raději po česku, hod létajícími talíři – 
také sakramentsky těžká disciplína. Pořadatelé použili malou branku, která 
stála na asi deset cm vysokém plastu. Trefit se do této branky létajícím ta
lířem byl zázrak. musel totiž letět přímo do sítě. ne se sklouznout po zemi 
do branky. Tam končily talíře většiny soutěžících. Jak trefila naše Bobina 
deset krát z deseti pokusů tu mrňavou branku, to nechápu ještě dnes. 
čtvrtá disciplína znamenala házení tenisovým míčkem do malé brančičky 
na florbal. To byla sranda. Většina zásahů všech soutěžících se pohybovala 
od sedmi do deseti. 
Pátou, ne poslední disciplínou, byla střelba florbalovou hokejkou na ma
lou florbalovou branku. husarský kousek se povedl Pavlovi holoubkovi 
a Pepovi Procházkovi (tomu jednou rukou). Z deseti střel na branku, měli 
deset zásahů. Devět zásahů evy hladíkové bylo okrasou této disciplíny. 
Šestou disciplínou, které jsem se osobně hodně bál, byly hody šipkami. 
Ty šipky co znám z televize, kde je těsně vedle sebe hodně bodů i málo, 
tam naštěstí nebyly. házelo se na důvěrně známý terč, asi z pěti metrů. 
maximum bylo sto bodů. nejlépe házel Pavel holoubek. Výkon 80 bodů 
je vynikající. manželé Zdeňka a Jaroslav satranští dosáhli shodně 70 bo
dů. Většina borců se dostala přes 60 bodů. Tato disciplína byla a nebyla 
soutěžní. Použila se při rovnosti bodů dvou závodníků. naše Bobina a eva 
získaly shodně v pětiboji 37 bodů z padesáti. O prvenství Bobiny rozhodl 
lepší výkon v šipkách 66:58! sympatické bylo vyhlášení vítězů, když nás 
požádal pan čejka, abychom si sedli na připravené lavičky. což všichni, 
po dvouhodinovém soutěžení, velmi rádi udělali. 
Jménem ksŘ děkuji všem pořadatelům, v čele s Lubomírem čejkou ze sla
voje Břevnov, za nádhernou akci a příjemné sportovní odpoledne. Doporu
čuji vhodnější termín před „Dušičkam“, či po nich. Zvolené disciplíny byly 
vynikající pro pohybové možnosti a schopnosti všech seniorek a seniorů. 

Josef Procházka 

Foto: archiv KSŘ
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V dnešní historické rubrice Řepské sedmnáctky, 
ve které se vám čtenářům každý měsíc snažím 
co nejvíce přiblížit mnohé perličky z dávné mi
nulosti naší obce, zůstanu i nadále věrný spíše 
obrazovým vzpomínkám. 
Dnes se vrátím k místu, o kterém jsem již v mi
nulosti mnohé publikoval, a které je mnohdy při 
setkávání s vámi stále žhavým tématem. k mís
tu, jež v minulosti někteří naši předkové ozna
čovali jako řepské, někteří zase neřepské. ka
ždopádně na levé straně dnešní Plzeňské ulice, 
která dnes tvoří hranici s Prahou 13 – a tedy již 
v sousedství   stával zájezdní hostinec „U Bílého 
beránka“ (v některých starších historických pra
menech uváděn spolu s hospodou „na Radosti“ 
ve Zličíně také jako „Formanská hospoda“). 
Bez ohledu na polemiku předků zda řepský či 
nikoliv, byl tento hostinec převážně řepskými 
navštěvován. mnozí z nás …sátiletých ho máme 
stále v živé paměti, prostě jaksi k řepské historii 
patřil. mnohé také dokladuje fakt, že před tímto 
„šenkem“ na cestě do Řep stával akcíz (finanční 
stráž). součástí tohoto komplexu byla také ko
nírna a jízdárna, která vzala současně s demolicí 
tohoto historické komplexu za své v letech 1985 
až 1986. 
co závěrem? spousta historiků, kteří mě mno
hokrát oslovují, se v jednom shoduje: „Zbourá
ním tohoto historického objektu došlo k nená
vratným nevyčíslitelným ztrátám.“ i já věřím, že 
kdyby ještě pár let přežil, dnešní doba by již jeho 
demolici nedopustila.

Jaroslav Hájek,  
zástupce starostky

Zájezdní hostinec „U Bílého beránka“

Pohled v současnosti, dnes prodejna diamantů.

Foto: archiv Jaroslava Hájka

Pohled z ulice Jeremiášova.

Foto: -mish-

Hostinec těsně před demolicí, roh ulice Jeremiášova a Plzeňská.

Foto: archiv Jaroslava Hájka

Pohlednice z doby plné slávy.
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Víte, že jen pár kilometrů za Prahou je rodiště naší nekorunované královny 
českých kuchařek? Že ne? Tak se pojďme za ní vydat! Pojedeme vlakem ze 
smíchovského nádraží v 8.58 do Zadní Třebaně, kde na nás již čeká vláček 
do Litně. Jsou to jen dvě stanice.
hned u nádraží se napojíme na modrou turistickou značku, k níž se po asi 
150 metrech připojí ještě zelená a té se budeme držet. V Litni mají čtyři 
krátké naučné stezky, které připomínají působení básníka svatopluka če
cha či pěvkyně Jarmily novotné, ale i jiné zajímavosti. my jsme ale přišli 
za jiným účelem. Zelená značka nás vyvede z městyse ven do smíšených 
lesů kolem vrchů mramor a Šamor. Po asi čtyřech kilometrech se před námi 
dole objeví obec Vinařice, na jejíž návsi můžeme obdivovat roubenku, v níž 
je dnes umístěna fotogalerie obce. Zde zelenou značku opustíme a jdeme 
po málo frekventované silnici do Všeradic. První, co nás v obci uvítá, je ba

rokní kostel sv. Bartoloměje a kousek dál i zámek s objektem muzea a gale
rie magdaleny Dobromily Rettigové v zrekonstruovaném špýcharu. kromě 
expozice rodačky je tu i k vidění výstava o životě na českém venkově v 19. 
a 20. století a obrazy současných výtvarníků. Otevřeno mají jako ve všech 
muzeích denně, kromě pondělí. V zimních měsících jen o víkendu.
magdalena Dobromila Rettigová (rozená Artmannová) se narodila 
31. 1. 1785 ve Všeradicích. Do svých osmnácti let neuměla česky. Až man

želství s českým budi
telem a spisovatelem 
J. A. s. Rettigem a čes
ké prostředí z ní uděla
lo vlastenku a naučila 
se českému jazyku. 
i když je známa přede
vším jako autorka „Do
mácí kuchařky“, nebyla 
to zdaleka její jediná 
činnost a jediná lite
rární práce. Organizo
vala společenský život 
a povzbuzovala ženy. 
Dívky učila šít, vařit 
a stolovat. nicméně 
o rovnoprávnost žen 
se nezasazovala. Psala 
knihy, básně, krátké 
prózy a i divadelní hry. 
se svým mužem se stě
hovala do Přelouče, 
Ústí nad Orlicí, Rychnova nad kněžnou a do Litomyšle, kde 5. srpna 1845 
umírá. nebudu ale suplovat výstavu.
Po zhlédnutí expozice a případném občerstvení v hostinci „U paní mag
daleny“, jehož kuchyni nelze než doporučit, se nazpátek vydáme kolem 
kostela sv. Bartoloměje po silnici přes obec nesvačily. Jdeme po hranici 
chráněné krajinné oblasti český kras. Po třech kilometrech zahlédneme 
vpravo vlakovou zastávku skuhrov pod Brdy. Za ostrou zatáčkou uhneme 
doprava na liteňskou naučnou stezku. Ta nás po několika metrech dovede 
k soukromé oboře pana Rysa.
Oboru vybudoval v roce 2000 a dnes je tu asi 20 kusů dančí a jelení zvěře. 
stoupáme dál lesem k zaniklému židovskému hřbitovu. Pak již se pod námi 
objeví Liteň.
Vlaky nazpátek odjíždí ve 14.15, 16.15 a 18.15 hodin. V nohách máme asi 
14 kilometrů a do Prahysmíchova nás čeká 45 minut jízdy údolím Beroun
ky. Šťastnou cestu!

 Jan Bösser   

Čistovická
Tato ulice je jakousi páteří horních starých Řep. Začíná na kři
žovatce s ulicí slánskou, vede podél nové bytové výstavby – tzv. 
Bělohorských zahrad, dále již jen starší, ale krásnou vilovou zá
stavbou kolem řepským patriotům dobře známé hospody U če
chů a končí ústím do ulice U Boroviček před základní školou.
název ulice nám připomíná zaniklou obec, která byla na dneš
ním území městské části PrahaŘepy.
Ulice v minulosti nesla jména dvou presidentů, oba se zapsa
li do našich dějin, každý ale jinak. nejdříve se nazývala, a to 
od roku 1935, masarykova, po prvním československém presi
dentovi – tvůrci samostatného státu čechů a slováků. někdy 
v 50. letech byla spojena s dnešní Žalanského ulicí a pojmeno
vána Gottwaldova – po presidentovi, za jehož vlády došlo k nej
krvavějším politickým procesům a zotročení našeho národa. 
Po připojení Řep k Praze byly obě ulice opět rozděleny (1968 až 
1973) a přejmenovány.    

Jan Bösser

Čistovická
ŘEPY – PRAHA 6

Foto: Jan Bösser

Za paní magdalenou Dobromilou

Foto: Jan Bösser

Foto: Jan Bösser



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!

  Projekt je finančně

  podpořen z rozpočtu

  Městské části

  Praha 17NABÍDKA KURZŮ KC PRŮHON   Projekt je finančně

  podpořen z rozpočtu

  Městské části

  Praha 17

OK_upoutavka_Repy.indd   3 21.08.14   17:36

MIKULÁŠ PRO DĚTI V KC PRŮHON
V pátek 5. prosince od 15 hodin
Soutěže, písničky, nadílka od Mikuláše

MIKULÁŠSKÁ DISKOTÉKA  
V SOKOLOVNĚ ŘEPY
V pátek 5. prosince od 20 hodin
Československá diskotéka ve stylu 80. 
a 90. let!

MIKULÁŠSKÁ ROCK-METAL-SHOW  
V SOKOLOVNĚ ŘEPY
V sobotu 6. prosince od 20 hodin
Kapely: Psí kšíry, Proximity, Ampér 
Hard & Heavy

MIKULÁŠSKÉ 
AKCE  
KC PRŮHON: 

Silvestrovská 
zábava
31. 12. 2014
v 19:00 hod
Sokolovna 
Řepy

www.pruhon.cz

A4_kurzy_prosinec_2014.indd   1 21.11.14   19:00
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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

•  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

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

•  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

•  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

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

•  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

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

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

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

ZAmĚstNáNí
•  POHLÍDÁM VAŠE DÍTĚ, doprovodím do školy, školky, 

na kroužek i na sport. Řepy a okolí.  Tel.: 608 031 037

ostAtNí
•  PRONAJMU GARÁŽ V GARÁŽÍCH U PRŮHONU – 

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

•  PRODÁM ZÁNOVNÍ 200LITROVÉ AKVÁRIUM 
se vzduchováním, vodním filtrem, topením, 2 zářivkovými 
tělesy – cena dohodou.  Tel.: 739 356 390

•  PRONAJMU GARÁŽOVÉ STÁNÍ PRAHA 17-ŘEPY, 
skuteckého 1705/2a. 1200 kč/měs. nový dům u Billy. 
 Tel.: 603 585 140

Butovice_naborový inzert 60x70,5_1014.indd   1 03.11.14   11:03

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

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

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

Kompletní účetní služby 
Správa nemovitostí

Nabízíme k pronájmu volné prostory svěřené do správy MČ Praha 17:
Výše uvedené prostory nabízíme ve výběrovém řízení, které je zveřejněno 
na úřední desce Úmč Praha 17 a na webových stránkách www.repy.cz v sekci 
úřední deska – odbor správy obecního majetku. nabídka výše nájemného, 
minimálně 863,28 kč/m2/rok bez služeb + DPh. Finanční jistina do výběrového 
řízení ve výši cca 2000 kč (bude převedena na nájemné nebo bude vrácena) 
informace: michaela novozámská, tel.: 234 683 529, kancelář č. 213, 
1. patro, budova Úmč Žalanského 291, Praha 6 – Řepy, 
email: novozamskam@repy.mepnet.cz, tel.: 234 683 529.

➟ Jiránkova čp. 1137 sklad 13,03 m2  suterén
➟ Vondroušova čp. 1165 sklad 11,30 m2 suterén
➟ Bazovského č.p. 1118 sklad 11,50 m2 suterén
➟ Drahoňovského č.p. 1192 gar. stání č. 23 
 v halových gar. 14 m2 přízemí
➟ Drahoňovského č.p. 1192 gar. stání č. 55 
 v halových gar. 14 m2 suterén
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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

Obdarujte své blízké 
   dárkovým poukazem 
      na masáž ci kosmetické ošetrení.

www.masaze-cocopalm.cz
+420 731 110 950
Na Fialce II. 1693/14, 
Praha 17 - Řepy, 163 00
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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

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.

FUNKČNÍ  KONZOLE

SLEVY záclon, závěsů
DOPRAVA  ZDARMA

FUNKČNÍ  KONZOLE
(demontáž starých, zaměření 
a montáž nových)

SLEVY záclon, závěsů
DOPRAVA  ZDARMA

VŠE PRO VÁŠ BYT

NEVANOVA  1045 (dílna)
1047 (prodejna)

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

Pracovní doba:  Po–Pá  8.00–18.00 hod.

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 

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

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!

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:

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
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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)

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

Kupon na slevu 20%
na nákup zboží a na půjčovné
platí do 30.12.2014
po předložení tohoto kuponu

! vlastní parkování !

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

S TÍMTO INZERÁTEM SLEVA 10%!
RPSN od 224 % a odměna za řádné splácení

BAB Finance SE

S NÁMI SE DOMLUVÍTE
Tel.: 234 251 223, 777 002 690
 www.babfinance.eu
 info@babfinance.eu

Půjčka - bez ručení 
5.000 Kč a více
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