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Veselé Vánoce

a šťastný nový rok
!

Dům s pečovatelskou 
službou

Živý betlém v Řepích

Úřad práce informuje
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milí čtenáři,
máme za sebou první adventní neděli, rozsvítili jsme vánoční strom na tradičním místě u slánské 
ulice. Vánoce se blíží a já vám, ale i kolegyním a kolegům z Redakční rady a našim redaktorkám, chci 
popřát klidné svátky. myslím si, že nadcházející dny bychom neměli vyplnit jen překotnými nákupy 
co nejdražších dárků, úklidem, vařením, pečením a zdobením našich domovů. spíše bychom se měli 
zamyslet nad významem Vánoc, ať jsme věřící či ne. A čas, který nám svátky dávají, využít k setkání 
s příbuznými a známými. snad si naleznete i chvilku k přečtení tohoto čísla Řepské sedmnáctky.

za Redakční radu Jan Bösser

Úvodní slovo
Úřední hodiny
Úřadu mč Praha 17

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

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

Czech	POINT Španielova 1280: 
v úředních hodinách živnostenského odboru

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

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

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

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

Rada	MČ	Praha	17	mj.:

VZALA	NA	VĚDOMÍ
•  přerušení provozu v mŠ socháňova, Ben-

dova, Pastelka a zajištění vánočního pro-
vozu v mŠ Laudova se speciálními třídami 
– pracoviště Opuková 10, od 28. 12. 2015 do 
31. 12. 2015, pokud rodiče své děti přihlásí 
do 4. 12. 2015.

SOUHLASILA
•  s provedením rekonstrukce BmX drá-

hy v areá lu Bikrosclubu Řepy;
•  se spolufinancováním městské části na re-

alizaci projektu rekonstrukce a modernizace 
volejbalových kurtů TJ sokol Řepy realizo-
vaného v rámci celoměstského programu 
podpory sportu a tělovýchovy v hlavním 
městě Praze na rok 2016; 

•  s vypsáním výzvy na službu – zpracování 
dokumentace pro provádění stavby vč. au-
torského dozoru „Rekonstrukce osvětlení 
ve dvou ZŠ, Praha 6 - Řepy“, a to v ZŠ gen-
por. Fr. Peřiny, prac. Laudova 1024, Praha 6 

- Řepy a v ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111, 
Praha 6 – Řepy.

SCHVÁLILA
•  s účinností od 1. 10. 2015 působnosti dlou-

hodobě uvolněných členů Zmč Praha 17; 
•  Zásady a harmonogram prací pro sestavení 

rozpočtu (rozpočtového provizoria) městské 
části Praha 17 na rok 2016 a střednědobého 
rozpočtového výhledu do roku 2021;

•  Zprávu o plnění rozpočtu a plánu hospodář-
ské činnosti za i. – iii. čtvrtletí 2015;

•  změnu účelu užívání místnosti č. 39 
v mŠ Bendova 1/1123, 163 00 Praha 6 - Ře-
py, z kanceláře na místnost sloužící k posky-
tování masérských, rekondičních a regene-
račních služeb.

JMENOVALA
•  členy do komisí Rady mč Praha 17 dle návrhu 

na doplnění členů do komisí místní organi-
zace čssD Řepy.

Barbora Skalníková, Dis.,
kancelář starostky

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

PŘÍŠTÍ	ZASEDÁNÍ	ZASTUPITELSTVA	MČ	PRAHA	17	SE	KONÁ	16.	12.	2015	OD	14	HODIN.
Místo	konání:	Kulturáček	na	Bílé	Hoře,	Ke	Kulturnímu	domu	14,	Praha	17.
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Pranostiky na měsíc prosinec

Když na Mikuláše prší, 
zima lidi hodně zkruší.Padá-li na Boží hod vánoční sníh, hodně obilí bude na polích.

Má-li svatá Barbora bílou zástěru, bude příští rok hodně trávy.

Je-li na Štědrý večer nebe 
hvězdnaté, bude rok úrodný.

Jaké zimy v prosinci, 

taková tepla v 
červnu.

Padá-li na Štědrý den v noci 

sníh, urodí se mnoho chmele.
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Vážení čtenáři,

začíná nám doba adventu, blíží se Vánoce 
a my všichni se již určitě těšíme na tyto nej-
krásnější svátky v roce. Věřím, že předvá-
noční období vám zpříjemní i některé akce, 
které jsme pro vás již tradičně připravili. 
nezapomínejme totiž, že doba adventu 
není jen časem horečných nákupů a úklidu, 
ale také časem vánočního naladění a set-
kávání. 
na konci listopadu jsme rozsvítili náš řep-
ský vánoční strom a já touto cestou děkuji 
za krásné vystoupení našim dětem a jejich 
pedagogům. Již 5. prosince se můžeme 
těšit na mikulášskou nadílku, která potěší 
děti v sokolovně nebo v kulturním centru 
Průhon. Veselé mikulášské odpoledne je 
také připraveno v neděli 6. prosince v kul-
turáčku na Bílé hoře.
Ani letos nebudete ochuzeni o adventní 
koncerty, konají se každou adventní ne-
děli od 17 hodin v kostele sv. Rodiny. Třetí 
koncert se koná pod záštitou mč Praha 17, 
všichni jste srdečně zváni. Účinkovat bude 
orchestr Archioni Plus pod vedením michala 
macourka, zazpívá miroslava časarová, na 
programu G. F händel, J. s. Bach, A. Dvořák 
a další. novinkou je letos Adventní trh, kte-
rý pro vás bude připraven v atriu Domova 
13. prosince.

chtěla bych vám tedy popřát krásné ad-
ventní týdny, radostné prožití vánočních 
svátků a v novém roce jen to dobré!

Jitka Synková

slovo starostkyFarnost sv. Martina Praha - Řepy
Vás srdečně zve na tradiční

ŽIVÝ BETLÉM a PRŮVOD TŘÍ KRÁLŮ

U příležitosti Dne válečných veteránů, který si připomínáme 11. listopadu, uctili zástupci 
městské části Praha 17 památku padlých. Pietní akt se stejně jako v letech minulých, konal 
na několika místech v naší městské části.  na snímku pořízeném u pomníku rtm. Václava 
Řeháka a Josefa Líkaře na Bílé hoře zleva zástupce starostky Jiří masopust a martin marek, 
starostka mgr. Jitka synková, tajemník Úmč ing. Lubomír němejc.                               -ras-

sraz v neděli  

3. ledna 2016 v 16.30 

před kostelem 

sv. Rodiny

Živý betlém bude následně probíhat na zahradě kláštera sester boromejek.

Součástí bude také zpívání koled a malé pohoštění.

Klidné prožití adventu, 
pohodu o vánočních svátcích 
a šťastný nový rok 2016

Vám za celou Městskou  
část Praha 17

    přeje
Jitka Synková,
starostka
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OTÁZKA MĚSÍCE pROSINCE

Téma měsíce: Řepská sedmnáctka
čtete pravidelně Řepskou sedmnáctku? Jaká rubrika vám ve zpravodaji chybí?

Jsem pravidelným čtenářem Řepské 17. Dle mého 
názoru si tam každý, kdo se zajímá o dění v Řepích, 
najde něco zajímavého. kromě pravidelných  aktualit 
ze současného života naší městské části považuji za 
velmi zajímavé povídání o historii Řep od pana Ja-
roslava hájka. nenapadá mne nic, co bych v tomto 
časopise vyloženě postrádal. snad jen ve sportov-

ní části by mohly být informace od oddílů provozujících pravidelnou 
soutěž, kdy a kam je možné se přijít podívat a na jaká utkání. často se 
jen dočtu, co se již odehrálo a s jakým výsledkem. Jako vášnivý křížov-
kář bych i přivítal nějakou tu křížovku apod. Závěrem bych ještě chtěl 
podotknout, že jsem rád, že v tomto měsíčníku není prostor pro bulvár-
ní zprávy a neslouží jako prostor pro různé osobní či politické půtky. 

na Řepské sedmnáctce oceňuji především její distri-
buci, neboť je pravidelná a můžeme se spolehnout, 
že jí každý měsíc najdeme ve svých schránkách. 
stane-li se, že Řepskou sedmnáctku neobdržíme, 
je možné si jí osobně vyzvednout v budově Úřadu 
městské části Praha 17. Já osobně jsem, a to nejen 
s ohledem na výše zmíněnou distribuci, jejím pra-
videlným čtenářem, neboť obsahuje nepřeberné 

množství informací o plánovaných kulturních akcích pořádaných v naší 
městské části. Dále zde nalezneme velké množství reportáží z již pro-
běhlých kulturních akcí spolu s fotografiemi, které věrohodně dokládají 

atmosféru, či si zde můžeme přečíst reportáže se zajímavými osobnost-
mi. na druhou stranu však musím říci, že pokud si prolistuji Řepskou 
sedmnáctku, postrádám zde rubriku s informacemi o plánovaných sta-
vebních pracích, které přímo ovlivní náš každodenní život. konkrétně 
tím myslím, že by zpravodaj mohl do budoucna obsahovat informace 
o plánovaných přeměnách zelených ploch v Řepích, informace o změně 
dopravního značení spolu s omezením parkovacích míst, přehled plá-
novaných oprav hřišť a jiných ploch na území Řep atp… Z řady setkání 
s občany Řep a jejich dotazů jsem nabyla dojmu, že by tato nová rubrika 
v Řepské sedmnáctce byla z jejich strany velmi kladně hodnocena. 

Řepskou 17 čtu pravidelně a každý měsíc se na 
časopis těším. Jsem ráda, že zde najdu pestré 
zprávy o dění v Řepích, stejně tak i pozvánky na 
akce, které se budou konat. Občas využiji také in-
formace o době přistavení velkoobjemových kon-
tejnerů apod. mojí velmi oblíbenou rubrikou jsou 
jednak historická okénka, jednak výlety. několik 
z nich jsem už s manželem absolvovala a vždy to 

byl pro nás oba pěkný zážitek. Děkuji za vaši práci a přeji vám mnoho 
stejně spokojených čtenářů.

Renata podzimková

Mgr. Soukup Václav  ODS

JUDr. Kaljkovićová Kateřina  pRO pRAHU

Otázka na příští měsíc: Nabídka vyžití pro děti
Je v Řepích dostatečné vyžití pro děti a mládež?

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

V časopise mi chybí možnost občanů vyjádřit se 
v dostatečném předstihu k velkým chystaným 
(především investičním) akcím. myslím, že by zde 
měly vždy být akce podrobně představeny, a to 
včetně plánované ceny, dále zaznít názory odbor-
níků – a to jak pro, tak i proti. A pak by měla ná-
sledovat  anketa, aby se mohli občané k danému 
záměru vyjádřit. 

Obecně jsem přesvědčena, že by měl časopis kromě funkce informač-
ní, sloužit také právě k aktivizaci občanů. A toto je jeden ze způsobů, 
jak je postupně do života mč zapojit. 
Dále by měl být v časopise vyhrazený stálý prostor, kde by byly uve-
řejňovány názory zástupců opozičních stran, tak aby časopis byl 
vyvážený. myslím, že především vyváženost názorů prezentovaných 
v obecních časopisech je v naprosté většině (nejen v Řepích) chabá.

Ingrid Růžičková
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Jaká	je	vaše	současná	profese?	
Vystudovaný	jste	jaderný	chemik,	ale	
pokud	vím,	této	profesi	se	již	delší	dobu	
nevěnujete…
máte pravdu, jaderná chemie se již delší dobu 
musí obejít beze mě a já bez ní. Pracuji již deset 
let u auditorské společnosti, jsem vedoucí jedné 
její části. členem zastupitelstva jsem se stal již 
v roce 1995. Od té doby jsem v zastupitelstvu 
po celou dobu mimo jednoho volebního období. 
kromě Jardy hájka jsem tady vlastně nejdéle.

Co	se	za	tu	dobu	změnilo?
celkově je jiná atmosféra, velmi se změnil způ-
sob práce. V dobách, kdy na radnici působil 
Vlasta Fencl, tak to bylo takové hodně „strej-
covské“. Všichni jsme pracovali v kamarádském 
duchu a společně přemýšleli, co bychom tak pro 
ty naše Řepy udělali. nyní je hodně vidět ten vliv 
politických sil, málokdy se najde nějaká společ-
ná vůle. mnohdy mám pocit, že někteří členové 
zastupitelstva jsou proti jen proto, že dotyčný, 
kdo návrh podal, má „špatnou nálepku“. A to si 
myslím, že dříve rozhodně nebývalo.
Také to souvisí s tím, že v minulosti lidé ze sídli-
ště nebyli moc aktivní. Dřív bylo z 23 zastupitelů 
tak 15 až 18 lidí ze vsi. místní lidé byli zvyklí se 
angažovat, vedli úplně jiný společný život než 
ten, který byl na sídlišti. Takže i z toho vycházel 
tento styl práce. na druhou stranu nemohu říci, 
že by jedno bylo lepší než druhé…

V	minulosti	jste	kritizoval	prodej	obecních	
bytů.	Změnil	se	nějak	váš	pohled	na	tuto	
otázku?
Vůbec ne, názor mám stále stejný. Jsem pře-
svědčen, že byty se neměly prodávat vůbec. 
Jeden z těch důvodů je ten, že jde o majetek. 
A zbavovat se majetku a ještě pod cenou, to není 
ideální vizitka dobrého hospodáře – jak se často 
používá tento okřídlený termín. Druhá věc je ta, 
které jsem se obával, a která se bohužel potvr-
zuje – to je fakt, že nikdo nebude mít odvahu 
udělat tlustou čáru a říct, že je to konec a byty 
se už dál prodávat nebudou. Před jedenácti lety 
se udělal pilotní projekt, ale myslím, že již nejde 
zastavit. Vynoří se další a další lidé, kteří budou 
říkat, proč oni dostali možnost si byt koupit 
a my ne, každý na to má právo…
Proto se tedy začal prodávat další kousek a po-
tom zase další… Takže dnes si myslím, že už je 
to vlastně jedno. Je to špatný projekt bez eko-
nomického řešení. nyní máme bytů kolem 800 
a už to nemá žádnou ekonomickou podstatu ani 
logiku. Takže klidně můžeme prodat vše a nechat 
si jen 10 krizových bytů.

Dalším	diskutovaným	projektem	je	
Sportovní	centrum	Na	Chobotě.	Co	na	to	
říkáte?
na to úplně vyhraněný názor nemám, protože 
to není můj obor. Vím, že s tělocvičnami je pro-
blém – pokud se chce sebrat parta dospělých pá-
nů a jít si zakopat, tak by mohla tak maximálně 
v pátek v jednu hodinu odpoledne.
Takže ten argument, že by se stávající oddíly, kte-
ré chodí do tělocvičen rozměrově nevyhovujících, 
přestěhovaly sem a pro širokou veřejnost by se 
uvolnily tělocvičny, by mi přišel celkem rozumný.
Ale myslím, že dnešní doba není úplně příhodná 
pro tento projekt. sportovních možností jako 
jsou třeba squashové kurty, je v okolí moc. Do 
vrcholového sportu nevidím a nejsem schopen 
posoudit, zda je možné, aby se toto centrum uži-
vilo a zda bychom získali akce, které by projekt 
držely nad vodou. Pro běžného člověka by bylo 
přínosné uvolnění kapacit tělocvičen.
Zásadní problém vidím v tom, že tam má být 
bazén – s tím se projekt stává dost těžko eko-
nomicky řešitelným. Původní myšlenka totiž by-
la, že toto centrum ekonomicky nic nepřinese, 
ale ani neodnese. A s tím bazénem tedy odne-
se. Obávám se, že to nebude mít právní řešení. 
Protože pokud zadáme provozování nějaké spo-
lečnosti, tak ji nemůžeme dotovat. Jestliže se 
z areálu vyjme bazén, tak je to zase neřešitelné 
technologicky. celý areál má přeci nějakou logi-
ku, přístupovou, zásobovací – a těžko to lze ně-
jak rozdělit. nemám však sílu zjišťovat, zda díky 
komerčním akcím by bylo možné uživit i bazén, 
ale myslím, že ne.
na druhou stranu je třeba si uvědomit, že by se 
to nemělo stále odkládat. Ty peníze, které obec 
získala z prodeje bytů, jsou zatím položeny stra-

nou a částečně ztrácí na hodnotě a také se tak 
nenápadně „rozplizávají“ – je to jako když ukra-
jujete salám. Takže by se také mohlo docela dob-
ře stát, že „salám bude rozkrájen“, peníze nikde 
a na sportovní centrum už to stačit nebude. což 
už teď je tak trochu na hraně. A když se pak roz-
hlídnete, tak nebude nic. nemyslím, že si máme 
stavět pomníčky, ale nerad bych, aby naše bi-
lance byla ta, že dříve jsme měli přes 3000 bytů 
a dnes nemáme ani byty ani nic jiného.
Z tohoto pohledu mi přijde výstavba sportov-
ního centra užitečnější než mít peníze uloženy 
v nějakém bankovním ústavu.

Je	něco	co	vás	v	Řepích	za	poslední	dobu	
potěšilo?
nedá se říci, že by to byla jedna věc, tak mali-
cherný nejsem, abych koukal na jednotlivosti. 
Jde o takový komplexní pohled, nazval bych to 
plíživou změnou k lepšímu. Pokud kolem něčeho 
chodíte každý den, tak si vlastně ani neuvědo-
míte, že ještě před rokem to vypadalo úplně ji-
nak a hůř. To je jako když máte děti – také máte 
pocit, že jsou pořád malé a najednou zjistíte, že 
jim je třicet.
snad jen dopravní obslužnost starých Řep byla 
paradoxně nejlepší v době, kdy sem ještě ne-
jezdila tramvaj. Po zavedení tramvajové trati se 
stav autobusů téměř vrátil do doby, kterou pa-
matuji ještě tak ze šedesátých let.
Jinak myslím, že se vše posouvá k lepšímu.

Máte	nějakou	svoji	osobní	vizi,	kterou	
byste	si	přál	v	tomto	volebním	období	
v	zastupitelstvu	realizovat?
konkrétní vizi nemám. Pro mě je to spíš takový 
rutinní postup, již jsem zvažoval, že bych odešel 
do politického důchodu, ale žena mě přesvěd-
čila, že ještě jedno volební období bych se měl 
politice věnovat. snažím se systematicky vnášet 
do jednání zastupitelstva kousek zdravého rozu-
mu, ale občas mám pocit, že se mi to daří čím 
dál méně.

Děkuji za rozhovor. Radka Sálusová

Otázky pro zastupitele Jana Černého
Dnešní rozhovor vám představí jednoho ze „služebně nejstarších“ zastupitelů – Jana Černého, který je členem řepského 
zastupitelstva téměř nepřetržitě již od roku 1995.

Ing. Jan Černý (54 let, ČSSD)
•  Ženatý, otec dvou dospělých synů 

z předchozího manželství. V současné 
době vychovává pouze dva papoušky.

•  Pracuje jako manažer auditních služeb 
v auditorské společnosti.

•  členem zastupitelstva od roku 1995.
•  Záliby: hraje na housle, lyžuje, fandí 

hokejové spartě.

Foto: Archiv Jana Černého
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V rámci komunitního plánování sociálních služeb proběhla v letech 2007 
– 2008 v Řepích dotazníková akce ke specifikaci střednědobého plánu 
rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v mč Praha 17, kde byla 
definována kompletní koncepce rozvoje sociálních a zdravotních služeb. 
Z této studie vyplynul požadavek seniorů na možnost bydlení v pobytovém 
zařízení pro seniory, pokud možno v lokalitě, kde jsou zvyklí žít a za přija-
telných podmínek. Téměř stejný počet se však vyjádřil pro možnost zůstat 
ve svém domácím prostředí.
Projekt domu s pečovatelskou službou, jehož realizace byla schválena Za-
stupitelstvem městské části Praha 17 v lednu 2014, reflektuje na oba tyto 
požadavky. Jeho cílem je zajištění dostupného bydlení pro seniory, obča-
ny Řep, se sociálními, zdravotními a navazujícími službami, umožňující co 
nejdelší setrvání ve svém domácím prostředí. Plánovaná kapacita domu je 

100 osob, z toho 68 bytů je velikosti 1+kk, 
12 bytů velikosti 2+kk a 8 lůžek pro odleh-
čovací služby.
Dům s pečovatelskou službou je umístěn 
na nároží ulic k Šancím a engelmüllerova 
v místech, kde se střetává zástavba rodin-
ných domů starých Řep s nově vystavěný-
mi viladomy ve Zličíně. Prostoru dominuje 
Domov sv. karla Boromejského, u kterého 
je předpoklad rozšíření západním směrem 
a tedy možnost dotvoření celé lokality 
městskou strukturou.

návrh domu je volně inspirovaný tzv. 
„klášterní dispozicí“, kdy středobod ob-
jektu tvoří zahrada, na ní navazují po-
bytové chodby, ze kterých se vstupuje 
do jednotlivých bytů. smyslem vnitřní 
zahrady je vytvoření klidného a bezpeč-
ného prostoru pro odpočinek a relaxa-
ci obyvatelů domu. návrh také počítá 

s vytvořením venkovní zahrady, která by umožňovala aktivnější trávení 
volného času a byla přístupná širší veřejnosti. Tomu odpovídá i umístění 
domu na pozemku, které zároveň podporuje uliční linie, dotváří pevné ná-
roží a umožňuje do budoucna případné rozšíření objektu a navýšení jeho 
celkové kapacity. Parkování je řešeno formou příčných stání v přilehlých 
ulicích v dostatečném množství jak pro obyvatele domu, tak personál.
Vnitřní uspořádání domu je řešeno v rámci tří nadzemních podlaží a jed-
noho podzemního. V suterénu jsou umístěny sklepní kóje samostatné 
pro každý byt a veškeré technické zázemí domu od kotelny přes sklady, 
šatny personálu, příjem jídla až po prádelnu. nadzemní část domu je roz-
dělena do dvou částí, komunitní přístupná širší veřejnosti a obytná, do 
které lze vstoupit pouze přes recepci. Tím se vytváří živé místo vhodné 
k setkávání, pořádání kulturních akcí a s dostupnou péčí pro obyvatele 
Řep, aniž by bylo narušeno soukromí a bezpečnost obyvatel domu. Pro 
obyvatele domu bude zajištěn výkon registrované sociální služby - pe-
čovatelské služby, domácí zdravotní péče a je také počítáno s několika 
lůžky pro odlehčovací služby. Recepce je plánována s nonstop provozem 
a pultem pro domácí telefon – nouzové volání. V domě se dále nachází li-
terární a internetová kavárna, multifunkční sál, jídelna, služby v podobě 
kadeřnictví a pedikúry, ordinace lékaře, tělocvična, ordinace fyziotera-
peuta, elektroléčba, masáže, odborné poradny, dostatečné prostory pro 
zájmovou činnost obyvatel (např. muzikoterapii nebo pracovní terapii) 
a potřebné zázemí pro pracovníky poskytovatele sociálních a zdravot-
ních služeb.
Jednotlivé byty jsou řešeny ve třech základních variantách tak, aby umož-
ňovaly dostatečně široký výběr v návaznosti na možnosti jednotlivých zá-
jemců. nejmenší je byt 1+kk s lodžií o celkové ploše 27m2, následuje byt 
1+kk o celkové ploše 34m2 a největší je byt 2+kk s lodžií o celkové ploše 
51m2. Všechny byty umožňují bezbariérový pohyb. stravování je řešeno 
několika způsoby. každý byt má vlastní kuchyňskou linku. Zároveň je ře-
šen výdej jídla formou tabletového systému, který umožňuje jak společné 
stravování v rámci jídelny, tak individuální roznášku do jednotlivých bytů.

Dům vytváří příjemné, bezpečné a přívětivé místo pro klidné prožití pod-
zimu života každého z nás.

Ing. Jaroslava Šimonová, Bc. Michal Štěpař

Dům s pečovatelskou službou v Řepích

Zúčastnili jsme se 
zajímavého jednání
Ve středu 11. listopadu senioři z Řep navštívili společně s pracovníky 
centra sociálně zdravotních služeb jednání Výboru pro sociální poli-
tiku v prostorách Poslanecké sněmovny v Praze 1. Předmětem toho-
to jednání bylo zajímavé téma – „sociálně-právní problémy občanů 
z pohledu občanských poraden“. svoji činnost představila Asociace 
občanských poraden, která poskytuje odborné poradenství v 76 po-
radnách po celé republice. svoji činnost vykonává již od roku 1998 
a v současné době jednu třetinu dotazů řadí do kategorie dluhové 
problematiky. Zajímavá byla také prezentace Občanské poradny 
v Třebíči. 
následovala živá diskuse napříč všemi zúčastněnými. k hezky stráve-
nému odpoledni přispěly i krásné prostory „konírny“ na malostran-
ském náměstí.

PhDr. Jindřich Kadlec,
ředitel CSZS

Vizualizace: ŠUMAVAPLAN spol., s r. o. 



stejně jako v letech minulých, tak i letos, se jistě všichni řepští obyvatelé 
již několik týdnů těšili na příjezd našeho patrona – svatého martina. Vždyť 
průvod konaný u příležitosti svátku tohoto světce je v naší městské části 
již tradicí. 
A jak vypadal ten letošní svatomartinský svátek? Zahájení celého průvodu 
se konalo v kostele svaté Rodiny, kde administrátor farnosti R. D. Daniel 
Peter Janáček připomněl legendu a činy sv. martina. Do poutavého vyprá-
vění zapojil i děti, které se tak mohly pochlubit svými znalostmi a uvažovat 
o tom, jak je to v životě s obdarováním a přátelstvím. Všichni příchozí také 
měli možnost si za doprovodu varhan zazpívat 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 byla malá zastávka, která nabízela možnost prohlédnout si interiér 
kostelíka, pak už zbýval jen malý kousek na louku před radnici. Tady již bylo 
připraveno občerstvení v podobě horkého čaje a martinského rohlíčku.
Ani v letošním roce nechyběl ohňostroj, jehož pestrobarevná světelná záře 
potěšila velké i malé. Pomyslnou tečku za letošním průvodem pak udělala 
mše svatá v kostele sv. martina.

Poděkování za krásný zážitek patří městské části Praha 17, Farnosti 
sv. martina, Pekárně erika, Zdeňku hrdinovi, ZŠ genpor. Fr. Peřiny – pra-
coviště socháňova, Policii čR i městské polici a také řepským dobrovolným 
hasičům. Dále Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, panu Bouškovi ze společ-
nosti Alfa pyros a PPF bance a.s. -ras-

BylI JSME pŘI TOM
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Svatý Martin opět navštívil Řepy

Foto: Jan Farkač ml.



Nové lavičky
Dobrý den, nad školou v Laudově ul. se objevily no-
vé lavičky – viz foto. Lavička na sezení je vysoká cca 
10 cm. Ani malé dítě si na ni nemůže v pohodlí sednout, o dospělém 
vůbec nemluvě. Zajímalo by určitě nejen mě, ale i ostatní obyvatele 
Řep, k čemu tedy mají tyto drobné stavby sloužit. Mohli byste nám 
prosím v naší Řepské sedmnáctce přinést odpověď?

Děkuji, Eva Hyská

Betonové bílé lavice byly naistalovány v rámci projektu revitalizace 
prostranství Laudova, za přispění dotace z OPPk. Projektant ve své vizi 
předpokládal vytvoření příjemných míst pro relaxaci a oživení veřejné-
ho prostoru, včetně možnosti odpočinku pro všechny věkové kategorie. 
Bohužel musíme konstatovat, že výsledek realizace těchto betonových 
lavic je ve skutečnosti jiný než na projektu. Došlo k zbytečnému zahuš-
tění prostranství lavičkami, na kterých si v současné dobé neodpočine 
ani dítě a ani dospělý. sedák lavice je umístěn velmi nízko a není příliš 
vhodný k sezení. Z toho důvodů jsme vyzvali projektanta, aby sedací 
prostor upravil tak, aby vyhovoval minimální výšce sedáku – tj. 45 cm 
nad zemí. současně aby byly doplněny dřevěné opěrky tam, kde je to 
technicky možné. Věříme, že tyto úpravy zvýší komfort a pohodlí při 
sezení.

RNDr. Milan Svítek,
Vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy

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

•			 3.	12.				Parkoviště u objektu Bílý Beránek (Šímova ul.)
•			 2.	12.				ke kulturnímu domu x U Boroviček
•			 5.	12.				Parkoviště v ul. na moklině (u rest. U hasiče)
•		10.	12.				Parkoviště Drahoňovského
•		11.	12.				křižovatka ul. Laudova x k Trninám
•		17.	12.				Parkoviště hofbauerova x Žufanova
•		18.	12.				Parkoviště u objektu Bílý Beránek (Šímova ul.)

Nad	rámec	výše	uvedeného	harmonogramu	budou	v	období	
vánočních	svátků	přistaveny	další	velkoobjemové	kontejnery	
hrazené	z	prostředků	městské	části:
i. termín: přistavení	 25.	12.	2015	v	10	hod.
	 odvoz	 26.	12.	2015	ve	12	hod.

stanoviště: křižovatka ul. U Boroviček x ke kulturnímu domu
 ul. Drahoňovského – parkoviště
 parkoviště ul. hofbauerova x Žufanova (u Penty)

ii. termín: přistavení	 26.	12.	2015	v	10	hod.
	 odvoz	 27.	12.	2015	ve	12	hod.

stanoviště: křižovatka ul. Laudova x k Trninám
 ul. Šímova – u objektu Bílý Beránek
 parkoviště ul. na moklině (u restaurace U hasiče)

Co	lze	odložit	do	VOK
VOk jsou určeny pouze pro objemný	odpad	z	domácností jako je např. 
nábytek, sportovní náčiní, koberce, podlahové PVc, umyvadla...

Co	nelze	odložit	do	VOK
✗   směsný	komunální	odpad
✗   nebezpečné	složky	komunálního	odpadu 
✗   odpad	ze	zeleně	(větve, posekaná tráva apod.)
✗   elektroodpad (chladničky, pračky, televize, monitory apod.)
✗   stavební	suť

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

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

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

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

Ing. Jaroslava Hrdličková,
Odbor životního prostředí a dopravy

Vánoční stromky
Pravidelný svoz, který začíná 25.	 12.	 2015	
do	 29.	 2.	 2016, odveze od nádob se směs-
ným odpadem veškeré volně odložené vánoč-
ní 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 odkládejte vánoční stromky před objekt, na místo 
přistavení nádob k výsypu.

Ing. Jaroslava Hrdličková,
Odbor životního prostředí a dopravy

Foto: Eva Hyská
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mnoho našich občanů je dnes v domácnosti léčeno injekční cestou. Jsou 
to především diabetici, kteří si aplikují inzulin, nebo pacienti léčení proti-
srážlivými roztoky (clexane, Fraxiparine, Zibor) a jinými léčivy (Aranesp) 
v předplněných injekčních stříkačkách. 
Po aplikaci léčiva jsou jehly a stříkačky považovány za infekční materiál, 
tedy nebezpečný, a je třeba postupovat správným způsobem, aby nedošlo 
k poranění uživatele nebo dalších osob. každý pacient by o způsobu likvi-
dace měl být poučen svým ošetřujícím lékařem. Použité jehly se bez další 
manipulace i s injekční stříkačkou vkládají do označených, uzavíratelných, 
pevnostěnných, nepropíchnutelných a nepropustných, spalitelných oba-
lů, např. do kontejneru z pevného plastu. Tyto nádoby nepatří do komu-

nálního odpadu, ale měl by je od pacienta převzít ošetřující lékař, který mu 
léčivo předepsal. Důvodem takového opatření je prevence vzniku a šíření 
infekčních onemocnění, jako jsou virové hepatitidy a hiV infekce.
Pamatujte tedy: Použité jehly do komunálního odpadu nePATŘí!!! 

V případě nálezu použité injekční stříkačky v tramvaji nebo autobuse in-
formujte řidiče, ale sami věc neodstraňujte. stejně tak při nálezu venku 
na stříkačku nesahejte, ale přivolejte městskou policii na bezplatné lin-
ce 156. Ta se již o odbornou likvidaci nálezu postará.

Bc. Ivana Rousková

Víte, jak správně likvidovat injekční  
jehly použité v domácnosti?

V říjnu letošního roku se magistrát, jako vlastník této stavby, rozhodl 
reagovat na vydaný demoliční výměr a začal protihlukovou stěnu demon-
tovat. To by byl samozřejmě správný krok, pokud by k němu následovalo 
pomyslné „B“ a tím je adekvátní náhrada. když jsem si pročetl materiál, 
který schválila v srpnu Rada hl. m. Prahy, tak jsem se nestačil divit. nejvíce 
mě však šokovalo rozdělení na dvě fáze, kdy v první dojde k postupnému 
odstranění všech skel a ve druhé fázi bude následovat odstranění stavby, 
spočívající v odstranění nosných rámů tubusu. To bude provedeno – v sou-
ladu s odborným posouzením stavebně – technického stavu tubusu – ma-
ximálně	 do	 konce	 roku	 2017, pokud možno zároveň s realizací nových 
protihlukových opatření. Vše bude z důvodu komplikovaných technických 
souvislostí realizováno jako jedna veřejná zakázka. nová protihluková 
opatření jsou nyní v počáteční fázi projektové a inženýrské přípravy.
Pokud tomu dobře rozumím, tak nás tady bude v lepším případě minimálně 
další dva roky strašit jakési žluté torzo, které neplní žádný účel? Tohle je 
tedy ten akční plán snižování hluku, který je zcela jistě závazný?
Již v prosinci loňského roku jsme vyjádřili zájem být u projektování no-
vé protihlukové stěny s požadavkem, aby navržené řešení protihlukových 
stěn bylo řešeno dle širší koncepce rozvoje daného území. 
Protihlukové stěny jsou v městských ulicích prvkem, který významně zhor-
šuje celkovou kvalitu městského prostředí, vytváří bariéry a rozděluje 
město. Ulice v podstatě přestává být ulicí a stává se tunelem, jehož jedi-
nou rolí je dopravní tepna.

Vedení	Městské	části	Praha	17	udělá	vše	pro	to,	aby	se	adekvátní	ná-
hrada	postavila	co	nejdříve.	Za	sebe	si	nedokážu	představit,	že	dva	roky	
nebudou	obyvatelé	domů	při	ulici	Slánská	nijak	chráněni	od	hluku.

Martin Marek,
zástupce starostky

protihluková stěna na Slánské jen tak nezmizí

Foto: Martin Marek

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

Vánoční	otevírací	doba	knihovny: 
21. 12. 2015 PO  9.00 – 19.00
22. 12. 2015 ÚT 13.00 – 19.00
23. 12. 2015 sT zavřeno
24. 12. 2015 čT zavřeno
25. 12. 2015 PÁ zavřeno
26. 12. 2015 sO zavřeno

28. 12. 2015 PO  9.00 – 13.00
29. 12. 2015 ÚT 14.00 – 18.00
30. 12. 2015 sT  9.00 – 13.00
31. 12. 2015 čT zavřeno
1. 1. 2016 PÁ zavřeno
2. 1. 2016 sO zavřeno

Úřad	městské	části	Praha	17
Žalanského 291/12b, 163 00 Praha-Řepy

Provoz	úřadu	na	Silvestra
Dne 31. prosince 2015 
bude provoz úřadu 
ukončen ve 12 hodin.

Podatelna (v hlavní budově 
v Žalanského ulici) bude 
v provozu až do 15 hodin.
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Jak	jste	se	k	tomuto	neobvyklému	sportu	
vůbec	dostala?
k brazilskému jiu-jitsu jsem se dostala asi před 
rokem, díky mému trenérovi milošovi Bosákovi, 
u kterého jsem původně trénovala japonské jiu-
-jitsu, ke kterému mě kdysi přivedl jeden známý. 
Právě díky mému trenérovi a intenzivnímu tré-
ninku jsem během tohoto jediného roku toho 
hodně dokázala.

Nemohu	se	pořád	zbavit	pocitu,	že	tento	
sport	není	ta	úplně	„dívčí“.	Čím	právě	vás	
oslovil?
Líbí se mi filosofie tohoto sportu. V jiu-jitsu 
i menší člověk zdolá toho většího, protože tady 
nezáleží na velikosti, ale záleží na tom, jak pře-
mýšlíte, jak zaútočíte…
Od malička mě bojové sporty přitahovaly. nej-
dříve jsem sice dělala plavání, tenis a další spor-
ty, ale to nebylo ono. Rozhodla jsem se tedy 
bojové sporty zkusit a začalo mě to hodně bavit. 
Je to vlastně stejně logické jako šachy. Pokud 
protivnice udělá špatný tah, já ji za to hned po-
trestám. stále musíte dělat nějaké návnady, aby 
na to skočila, a pak hned přejít do jiné pozice 
a škrtit, páčit…

Jaký	je	tedy	rozdíl	mezi	japonským	
a	brazilským	jiu-jitsu?
Japonské jiu-jitsu je sebeobrana, když vás někdo 
přepadne na ulici, tak byste se měla umět bez 
problémů ubránit. naproti tomu, brazilské jiu-
-jitsu je profesionální zápas. Je to závodní sport.

Má	nějaké	kategorie?
U všech kategorií je rozhodující váha zápasníka. 
U dospělých se rozděluje podle pásků. U dětí, 
kterých je méně, se to nerozlišuje téměř vůbec. 
Děti také nemohou mít jinou barvu pásku než 
bílý s proužky. 

Je	v	tomto	sportu	nějaký	postup	–	tedy	
rozdělení,	že	nejdříve	jste	začátečník,	pak	
střední	kategorie	a	pak	třeba	mistr?
To je různé. na nějakých závodech se to dělí po-
dle zkušeností, na některých ne a je to děleno 
podle věku. někdy jste začátečník, někdy mírně 
pokročilý – záleží hodně na organizátorovi kon-
krétních závodů. 

Vy	jste	s	brazilským	jiu-jitsu	začala	teprve	
před	rokem.	K	mému	úžasu	jste	za	ten	rok	
sklidila	ohromné	úspěchy.	Jaké	jsou	ty	
největší?
k mým největším úspěchům patří dvakrát zlato 
a jedno stříbro na mistrovství evropy v Polsku. 
Potom výhra mistrovského pásu v německu 
a zároveň jeho obhajoba v listopadu ve Francii. 
A jako poslední největší úspěch dvojnásobná 
mistryně čR. samozřejmě i účast na meziná-
rodních turnajích na slovensku, v Rakousku, 
v česku…

Jak	je	možné	takhle	rychle	získat	takové	
úspěchy?
samozřejmě hodně tvrdým tréninkem. Já také 
hodně cestuji na semináře a soustředění, věnuji 
se tomu opravdu intenzivně. Trénuji průměrně 
osm hodin týdně.

Vy	jste	jedinečná	také	v	tom,	že	jste	získala	
„modrý	pásek“.	Ten	se	však	standardně	
dává	až	od	šestnácti	let,	tedy	v	kategorii	
dospělých.	Jak	je	možné,	že	vy	jste	jeho	
držitelkou	již	ve	čtrnácti?
Je pravda, že normálně se dává až od šestnácti. 
Já jsem ho získala dříve pravděpodobně vzhle-
dem k mým úspěchům. Je pravda, že jsem toho 
dokázala dost za tak krátkou dobu. Jednotlivé 
pásky jsou vlastně takové stupně vašich znalos-
tí. Je to, jako byste byla prvňák a přestoupila do 
osmé třídy, protože toho hodně umíte.

Můžete	tento	sport	trochu	popsat?	Jak	
takový	souboj	vlastně	vypadá?
na začátku si plácnete se soupeřem a pak se mu-
síte shodit na zem – jsou tam prvky z juda. Po-
tom se přechází do jednotlivých pozic – škrtí se, 
páčí se. Většinou pomocí kimona.

Je	něco,	co	je	v	boji	zakázáno?
Jsou zakázány některé typy škrcení, páky, pro-
tože už v historii se prokázalo, že jsou dost ne-
bezpečné. Jinak tam moc omezení není. není to 
však úderový sport, takže nesmíte kopat a ne-
smíte soupeře udeřit pěstí, můžete jen odstrčit 
a pak zaujímat pozice.

Kde	všude	jste	již	byla	na	závodech?
několikrát jsem byla na slovensku, v Rakous-
ku, v německu, nyní také ve Francii a v Polsku. 
nejčastěji jsem ale určitě na turnajích v čechách 
a na slovensku.

Musí	mít	člověk	nějaké	zvláštní	
předpoklady,	aby	vůbec	mohl	takový	sport	
dělat?
nic zvláštního mít nemusíte. Tento sport je 
opravdu pro každého. nezáleží na tom, jakou 
máte postavu. Fyzičku stejně získáte tréninkem.
Pokud to však chcete dělat na vysoké úrovni, je 
to docela finančně náročné. Je pak nutné shá-

Jiu-jitsu – můj životní styl
Než jsem se díky dnešnímu rozhovoru seznámila s velice sympatickou žákyní Základní školy genpor. Františka Peřiny Anetou 
Pokornou, mé povědomí o bojových sportech bylo velmi mlhavé. Nastudovala jsem, že brazilské jiu- jitsu je bojové umění, 
které se zaměřuje na úchopy, páčení a škrcení, jež se uplatňuje hlavně v boji na zemi. Vzniklo na začátku 20. století z původně 
japonského bojového umění Kodokan a podporuje zásadu, že i menší člověk má šanci na obranu proti většímu, při uplatnění 
správné techniky. Díky téhle několikanásobné vítězce Mistrovství Evropy v tomto sportu jsem se však o bojovém umění 
dozvěděla mnohem více. A rozhodně jsem pochopila, že se nejedná pouze o mužskou doménu, ale velmi dobré uplatnění zde 
naleznou i tak jemné ženy, jako je právě Aneta. Věřím, že dnešní rozhovor bude zajímavým čtením i pro vás, čtenáře Řepské 
sedmnáctky.

Aneta pokorná (14 let)
•  Je žákyní 9. B třídy ZŠ genpor. Fr. Peřiny.
•  Bojovým sportům se věnuje od října 

2012.
•  největší sportovní úspěchy: 2 zlata 

a 1 stříbro na me v Polsku, výhra 
mistrovského pásu v německu a jeho 
obhajoba ve Francii, a mnoho zlatých 
medailí na mezinárodních turnajích. 
Poslední velký úspěch z 21. listopadu 
dvojnásobná mistryně čR.

•  cíl, kterého by chtěla dosáhnout: titul 
mistra světa

•  Je členkou týmu: copacabana Tiger gym 
Praha 

Foto: Archiv Anety Pokorné



nět sponzory. i já nějakého sponzora sháním, 
protože normálně to jde těžko finančně zvlád-
nout. Oslovit sponzora je lehčí samozřejmě pro 
tým, než pro mě jako pro jednotlivce.

Jak	probíhá	takový	trénink?
na začátku je trochu tvrdší rozcvička (mně te-
dy už přijde normální, ale někdo si stěžuje, že 
je náročnější), poté se zdokonaluje technika. 
na závěr každého tréninku následují sparingy 
– zápasení ve dvojicích, kde zkoušíme prosadit 
techniky v zápase.

Od	jakého	věku	může	člověk	začít?
Je to vlastně úplně jedno, děti mohou začít již 
od čtyř let, u dospělých na věku nezáleží. klidně 
můžete začít ve čtyřiceti i později.

Byla	jste	k	tomuto	sportu	vedena	doma?	
Máte	v	rodině	nějaký	vzor?
ne, vůbec nikoho, kdo by se tomuto sportu u nás 
doma věnoval, nemám. moje sestra – dvojče, je 

třeba úplně jiná a nyní se věnuje tanci. Rodiče 
se mě snaží všemožně podporovat. Vědí, že jsem 
v tom dobrá a hodně mě to baví a je to určitě 
směr mého života. 

Jaké	jsou	vaše	další	plány?
Za dva roky, až mně bude šestnáct, tak bych 
chtěla jet do Ameriky na mistrovství světa. Po-
tom bych chtěla předávat zkušenosti dál. Jinak 
mým snem je jít studovat medicínu, takže to 
všechno budu muset nějak skloubit, ale zatím 
to jde… Lékařský směr máme v rodině a já bych 
chtěla lidem pomáhat.

Je	v	tomto	sportu	hodně	žen?
není tady taková konkurence jako mezi muži. 
Ale i mezi ženami získává tento sport na popu-
laritě a již nám žen hodně přibývá.
náš tým copacabana, jehož jsem členkou, už má 
devět poboček po celé republice. Obliba tohoto 
sportu stále stoupá a v celém česku je spousta 
opravdu prestižních týmů. 

Co	na	váš	neobvyklý	koníček	říkají	
spolužáci?
Většina z nich mi fandí a podporuje mě. Občas 
samozřejmě přijdou takové ty legrácky, že mi 
radši nic nebudou říkat, abych jim nerozbila 
nos, ale to je jen takové pošťuchování.

Mluvila	jste	o	tom,	že	japonské	jiu-jitsu	je	
sebeobrana.	Ubránila	byste	se	na	ulici?
myslím, že ano. Použití jiu-jitsu je jedna z nej-
lepších obran na ulici, a jsem přesvědčena, že 
útočníka bych přemohla. 

Váš	zájem	je	jistě	velmi	časově	náročný.	
Máte	ještě	nějaký	volný	čas?
času je samozřejmě hrozně málo. Občas se mi 
hůř daří to všechno skloubit se školou a najít 
třeba čas na učení i na něco jiného.  Ale snažím 
se. Ráno chodím třeba běhat…

Děkuji za rozhovor.
Radka Sálusová
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Foto: Archiv Anety Pokorné

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

www.repy.cz/kultura/reportaze-praha-tv
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programy pro řepské seniory

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

PhDr. Jindřich Kadlec, ředitel CSZS

plán Klubu 17 
– prosinec 2015

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

	 1.	12. – Pečeme vánoční perníčky
	 2.	12. –  mikulášská v klubu 17, 

Den otevřených dveří
	 4.	12. – Vánoční přáníčka
	 8.	12. –  modelujeme svíčky z voskovo- 

-medových plátů
	 9.	12. –  Papírové krabice na vánoční dárky
11.	12. –  Ozdoby na stromeček
15.	12. –  Vyrábíme  mýdla, třeba jako dárek 

pod stromeček J
16.	12. –  Přijďte si udělat cedulky, štítky 

k vánočním dárkům
18.	12. –  Vánoční dárkové taštičky 
22.	12.	–	31.	12. – zavřeno

Informace Úřadu práce – příspěvek 
na mobilitu po 31. prosinci 2015
k datu 31.	12.	2015 končí nárok na příspěvek na 
mobilitu:

1.  osobám, kterým byl přiznán příspěvek na 
mobilitu v letech 2012	a	2013	na základě 
přechodných ustanovení § 38 odst. 8 
zákona č. 329/2011 sb., tedy na základě 
držitelství průkazu mimořádných výhod 
typu ZTP a ZTP/P;

2.  osobám, kterým byl přiznán příspěvek na 
mobilitu v letech 2012	a	2013 ve stan-
dardním správním řízení, jehož součástí 
bylo posouzení zdravotního stavu, dle 
legislativy účinné do 31. 12. 2013	(čl. iV 
bod 2. zákona č. 313/2013 sb.).

O končícím nároku na příspěvek na mobilitu 
budou dotčení klienti informováni prostřednic-
tvím informačního	dopisu zaslaného obyčejnou 
poštou. součástí dopisu bude i žádost o příspě-
vek na mobilitu. 
Novou	žádost	je	nutné	podat	až	po	1.	1.	2016	
a	nejpozději	31.	1.	2016,	jinak	nevznikne	ná-
rok	na	příspěvek	hned	od	ledna	2016.	

Vyplněnou	 a	 podepsanou	 žádost	 lze	 podat	
osobně	 nebo	 zaslat	 prostřednictvím	 České	
pošty. Žádost nelze podat před 1. 1. 2016 – 
takto podaná žádost by musela být zamítnuta 
(v prosinci 2015 těmto klientům stále trvá již 
dříve přiznaný nárok). 

nárok na příspěvek na mobilitu má osoba starší 
1 roku, která má nárok na průkaz ZTP a ZTP/P, 
který byl přiznán podle předpisů účinných od 
1. 1. 2014 a opakovaně se v kalendářním měsíci 
za úhradu dopravuje nebo je dopravována.
Zvláštní skupinu tvoří klienti, kteří podali žá-
dost o příspěvek na mobilitu v roce 2013, ale 
řízení o přiznání příspěvku bylo dokončeno 
až v roce 2014 (podle čl. iV bodu 3. zákona 
č. 313/2013 sb.). Uvedení klienti nemusí po-
dávat žádost o příspěvek na mobilitu, neboť 
je ÚP čR povinen zahájit před 31. 12. 2015 
správní řízení z moci úřední. ÚP čR proto 
těmto klientům zašle v prosinci 2015 ozná-
mení o zahájení správního řízení o přiznání 
této dávky. 

Klub	seniorů	Průhon
každé úterý od 9 do 11 hodin v klubu 17,  
socháňova 1221, Praha 17.
klub vede Jana Tvrdková.
Program	v	prosinci:	1.	12.	Zazpívat nám při-
jdou děti ze  ZŠ genpor. Františka Peřiny pod 
vedením pí učitelky kalinové, 8.	12.	k poslechu 
nám zahraje „sparťanka“, 15.	12. Vánoční po-
sezení klubu Průhon se starostkou mgr. J. syn-
kovou, PhDr. J. kadlecem, mgr. m. čermáko-
vou, 22.	12. zavřeno, 29.	12. zavřeno.

Klub	Gemini	
(zdravotně	znevýhodnění)
První pondělí v měsíci od 14.30 do 15.30 hodin, 

každé další pondělí od 14.30 do 16.30 hodin. 
klub 17, socháňova 1221, Praha 17. 
klub vede Petra szarová.
Program	v	prosinci:	7.	12.	Vánoční ozdoby ze 
všeho možného, 14.	 12. Vánoční posezení se 
starostkou mgr. J. synkovou, PhDr. J. kadle-
cem, mgr. m. čermákovou, 21.	 12. zavřeno, 
28.	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:	 7.	 12. oslava jubilantů, 
k poslechu zahraje „sparťanka“,	 14.	 12. Vá-

noční posezení se starostkou mgr. J. synko-
vou, PhDr. J. kadlecem, mgr. m. čermákovou,	
21.	12.	zavřeno, 28.	12. zavřeno.

Klub	seniorů	Řepy	(KSŘ)
každou středu, od 9 do 11 hodin v kc Průhon, 
socháňova 1220/27, Praha 17.
klub vede Josef Procházka.
Program	v	prosinci:	2.	12. Zdravý životní styl 
mgr. Z. Pekárek, 9.	 12. Zazpívat nám přijdou 
děti ze  ZŠ genpor. Františka Peřiny pod ve-
dením pí učitelky kalinové, 16.	 12. Vánoční 
posezení ksŘ se starostkou mgr. J. synko-
vou, PhDr. J. kadlecem, mgr. m. čermákovou, 
23.	12. zavřeno, 30.	12. zavřeno.



Vážení čtenáři, dnes vám představím další významnou složku činnosti 
centra sociálně zdravotních služeb, a to kluby seniorů. naše organizace 
kluby seniorů přímo neřídí, ale vytváří jim zázemí a podporu pro jejich 
činnost. Rovněž pro ně získáváme finanční prostředky pro jejich pra-
videlnou klubovou činnost. V současné době podporujeme celkem tři 
kluby seniorů. 
V pondělí od 14 do 16 hodin se schází Klub	 seniorů	 Bílá	 Hora, který 
vede velmi svědomitě marie klosová. klub se schází v kulturáčku na Bílé 
hoře, v klubu po celý rok probíhají zajímavé besedy, pravidelná hudba 
k poslechu i tanci, členové klubu velmi rádi cvičí paměť.
Úterý od 9 hodin patří Klubu	seniorů	Průhon, který řadu let obětavě 
řídí Jana Tvrdková, zázemí tohoto klubu je v prostorách csZs v socháňo-
vě ulici 1221. V tomto klubu se všichni aktivně zajímají o společenské 
dění, pořádají společenské akce v rámci klubu seniorů, ale také význam-
ně pomáhají v sociálních a charitativních akcích na území naší městské 
části. Potkáte je prakticky na všech akcích pořádaných v Řepích, ale ne-
zapomínají ani na společné výlety, návštěvy divadel a velmi rádi hrají 
bowling.

Třetí klub, Klub	seniorů	Řepy se schází vždy ve středu v kulturním cen-
tru Průhon od 9 hodin. Jejich činnost je velmi pestrá a rozmanitá, ale 
v současné době nejdominantnějším prvkem jsou sportovní aktivity, 
jmenovitě pétanque. Pod vedením předsedy Josefa Procházky senioři 
z tohoto klubu úspěšně reprezentují městskou část v různých sportov-
ních aktivitách. k těmto aktivitám se také vzdělávají, zajímají o aktuální 
témata, navštěvují kulturní akce.
nabídku činnosti všech klubů seniorů pravidelně zveřejňujeme pro-
střednictvím Řepské 17. činnost klubů je nabízena všem řepským senio-
rům a případné zájemce budeme rádi informovat o možnostech návště-
vy jednotlivých klubů seniorů. 

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

Centrum sociálně zdravotních služeb se představuje
Kluby	seniorů
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Upozornění Úřadu práce ČR
Do konce roku 2015 mají držitelé dočasných průkazů osoby se zdravot-
ním postižením (OZP) a průkazů mimořádných výhod možnost zajistit si 
výměnu za nový průkaz OZP. V případě, že tak neučiní, nebudou moci po 
1. 1. 2016 využívat žádné benefity a nároky, které jim z vlastnictví průkazu 
vyplývají. 

nový průkaz OZP má podobu plastové 
kartičky obdobně jako občanský nebo ři-
dičský průkaz. Tento typ průkazu je odol-
ný proti poškození a chráněný vůči jeho 
padělání. nahrazuje všechny dosavadní 
průkazy OZP. Všechny tyto doklady jsou 
platné už jen do 31. 12. 2015. Úřad práce 
čR (ÚP čR) začal vydávat nové průkazy 
OZP v dubnu 2015. Vzhledem k tomu, 
že výměna se týká přibližně 300 tisíc 
klientů, je ještě stále řada lidí, kteří se 
s žádostí o výměnu na ÚP čR dosud ne-
obrátili. chtěli bychom tímto apelovat na 
klienty, aby nenechávali vše na poslední 

chvíli a vyhnuli se tak zbytečnému čekání ve frontách na konci roku.
Pro účely vydání nového průkazu OZP je třeba doložit aktuální fotografii, 
která odpovídá formátu podobizny určené na občanský průkaz (rozměr 
35 mm x 45 mm). stejně jako při každých úředních jednáních, musí držitel 
průkazu také prokázat svou totožnost občanským průkazem. Lidé, kterým 
ÚP čR přiznal průkaz OZP po 1. 1. 2014, nemusí vyplňovat žádnou žádost. 
stačí, aby pouze doložili fotografii a podepsali příslušný formulář, který 
dostanou na přepážkách ÚP čR. Držitelé průkazů mimořádných výhod 
(kartonové průkazy, které vydávaly obecní úřady do konce roku 2011) 
a dočasných průkazů OZP, které ÚP čR vydával podle legislativy účinné 
do 31. 12. 2013, musí před samotnou výměnou podat „Žádost o přechod 
nároku na průkaz OZP“. Až poté jim může ÚP čR průkaz v nové podobě 
vydat. Foto: -ras- 

Řepští jubilanti opět slavili
V odpoledních hodinách dne 19. listopadu ve společenském sále 
kulturního centra Průhon proběhlo další milé setkání s řepskými ju-
bilanty, které jako obvykle s láskou a péčí připravily pracovnice Od-
boru  občansko správního. samozřejmě, že ani tentokrát nemohl 
chybět krásný hudební program v podání žáků Základní školy genpor. 
Fr. Peřiny pod vedením jejich učitele miroslava maxanta. Děti, které 
jsou členy muzikálového kroužku na této škole, tentokrát naše jubilan-
ty potěšily pásmem pohádkových písniček, závěr jejich vystoupení pak 
patřil písni z připravovaného muzikálu „kominíček“. 
Po kulturním programu už přišly na řadu gratulace od starostky Jit-
ky synkové, která jubilantům předala kytičku a malý dárek. 

Svá jubilea oslavili: eva Absolonová, Václav částka, miloslav knietel, 
karel novák, Žofie Oršelová, Václav Pošík, marie Vašátová, 
miloslav hubata, marie Dejmková, milena kohoutová, Ladislav Tichý, 
emilie Tučková, ivo Šaršon, Pavel suchomel, Bohumil hrabák, 
karel skála, Božena Vítková, Antonín Voříšek, Jana matějcová, 
Jaroslav Zimmer.

-ras-
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Pátky:	4.	12.,	18.	12.	od	19.30	hod.	
	–	VEČERY	S	ŽIVOU	HUDBOU	V	HOSPŮDCE	KULTURÁČKU
každý pátek - další oblíbený večer s živou hudební produkcí ke zpěvu či 
poslechu u dobrého pivka, vínka, či kávy, ale především mezi dobrými 
lidmi v hospůdce kulturáčku. Aktuální přehled, kdo který termín pro vás 
hraje, najdete na www.kulturacek.cz 
Vstupné dobrovolné, do klobouku.

Neděle	6.	12.	od	15	hodin	MIKULÁŠSKÁ	NADÍLKA	v	Kulturáčku!
Po zábavném mikulášsky laděném programu pro děti – „dětské Vánočko-
téce“ – při které si děti zatančí, zasoutěží a zadovádí s vánočními skřítky, 
na vás čeká již tradičně nadílka od mikuláše, čerta a anděla, které spolu 
se skřítky děti přivolají vánočními koledami! Děti si navíc v mikulášské 
dílničce mohou vyrobit vlastní krásnou dekoraci.
Nadílkové balíčky označené jmenovkou prosíme s sebou!!!
Vstupné dobrovolné (doporučené: 50 kč)

Neděle	13.	12.	od	14	hodin	–	DVĚ	PŘEDSTAVENÍ	CENTRA	
MUZIKÁLOVÉHO	HERECTVÍ

Od 14 hod. – UKRADENÝ CIRKUS muzikálová a artistická show
Všechno, co k cirkusu patří – akrobatická čísla, žonglování, balanc na 
kouli či jednokolce, chůdy, klauni, kouzla a legrace… hodinové výchov-
ně zábavné představení, ve kterém zazní spousta veselých cirkusových 
písniček. Po závěrečném defilé mohou diváci navštívit naše zákulisí a vy-
zkoušet všechny cirkusové dovednosti na vlastní kůži! A pro ty odvážné 
a šikovné máme spoustu dárků!
Délka: 90 minut. cena: 50 kč děti/100 kč dospělí.

Od 18 hod. – NENÍ NÁM TO UKRADENÝ muzikálová detektivní hra
napínavý detektivní příběh s písničkami, v němž mohou diváci na prin-

cipu kinoautomatu sami ovlivňovat děj a stát se na chvíli také detektivy. 
Pojďte zahnat nudu a pátrat s námi!
Vhodné pro dospělé a děti od 12 let.
Délka: 75 minut. cena: 100 kč děti/200 kč dospělí.

Neděle	20.	12.	od	15	hod.	POHÁDKA	NA	DOBROU	NOC
hraje neZÁVisLÉ DiVADLO
Duchové Rampula a Bambula přinášejí dětem ty nejkrásnější sny, ale 
jednoho večera se stane, že se snovým duchům nezdají žádné sny, a tak 
je nemohou ani rozdávat dětem pod polštáře. naštěstí tu je ještě dětská 
fantazie, která vše vyřeší.
Vstupné dobrovolné (doporučené: 50 kč)

31.	12.	od	18	hod.	SILVESTR	V	KULTURÁČKU!
nemáte ještě plány na silvestra? nechcete sedět doma u televize, ale 
vyrazit mezi lidi a pobavit se s přáteli? nečekejte na poslední chvíli a re-
zervujte si místa v kulturáčku na silvestrovskou párty už teď (počet míst 
omezen). chystáme pro vás pestrý program plný známých písní k tanci 
i poslechu a samozřejmě neodolatelný kulinářský zážitek v podobě pes-
trého silvestrovského menu. chybět nebude ani tradiční silvestrovské 
losování o originální ceny. O půlnoci si nenechte ujít z okolí kulturáčku 
jeden z nejkrásnějších výhledů na ohňostroje nad Prahou!
cena zahrnující silvestrovské menu a půlnoční přípitek: 550 kč
Rezervace a více informací na: info@kulturacek.cz.  
Aktuální složení silvestrovského menu sledujte na: www.kulturacek.cz.

V	NOVÉM	ROCE	SE	MŮŽETE	TĚŠIT	NA	SPOUSTU	DALŠÍHO	KULTURNÍHO	
PROGRAMU,	jako	např.	na	POHÁDKU	O	DVANÁCTI	MĚSÍČKÁCH	(neděle	
10.	1.	2016	od	15	hodin)	nebo	se	hlásit	do	našich	uměleckých	zájmo-
vých	kroužků	(více	na	www.kulturacek.cz	)

na Bílé Hoře
program na prosinec 2015

3.	12.	Vánoční	koncert	Hornického	pěveckého	sboru	Kladno pod ve-
dením m. makaria se sólistou národního divadla L. hynkem – krämerem, 
průvodní slovo P. Prokop siostrzonek, na programu B. m. černohorský, 
W. A. mozart, c. Franck, G. F. händel, F. X. Brixi, G. Verdi a další. kostel 
sv. Rodiny, vstupné dobrovolné, od 19.00 hod.

6.	12.	–	2.	adventní	koncert – Dětský sbor Radost Praha a dívčí komorní 
pěvecký sbor Puellae pod vedením prof. V. součka a J. Pirnera, na pro-
gramu A. Tučapský, L. Delibes, i. Loudová, J. novák, L. sluka, h. Purcell 
a další.	kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné, od 17.00 hod.

8.	12.	Vánoční	koncert	studentů	konzervatoře a jiných středních škol 
Domova mládeže, na programu lidové písně, árie z oper a koledy, zazní 
různé nástroje – violoncello, dudy, klavír, klarinet a jiné. Refektář vstup-
né dobrovolné, od 15.00 hod.

11.	 12.	 Flétna	 a	 klavír - vánoční koncert žáků Z. hrbkové. Refektář 
vstupné dobrovolné, od 17.00 hod.

13.	12.	Adventní	trh	v	klášteře (vánoční atmosféra, stánky, svařené ví-
no, cukroví, dárky, živá hudba – kapela klamovka). Atrium Domova, od 
11.00 do 16.00 hod.

3.	 adventní	 koncert v podání orchestru Archioni Plus pod vedením 

m. macourka, zpěv m. časarová, na programu J. Pachelbel, R. Binge, G. F. 
händel, J. s. Bach, ch. Gounod, G. caccini a A. Dvořák (koncert podpo-
ruje mč Praha 17). kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné,	od 17.00 hod.

13.	 12.	 –	 8.	 1.	 Hrátky	 s	 drátky – výstava drátěných plastik Ladislava 
Lokajíčka (výstava je prodejní). Refektář, vstup volný.

17.	12.	Hvězda	nad	Betlémem – Žižkovský pěvecký sbor Vltavínky, sbor-
mistryně: A. konyukovskaya, m. shcherbakova, klavír: V. Agopian, na 
programu J. c. Vodňanský, G. P. da Palestrina, F. m. Bartholdy, O. mácha 
a další. kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné, od 19.00 hod.

20.	12.	–	4.	adventní	koncert – soubor zobcových fléten siRinGA pod 
vedením m. Bureše, na programu J. s. Bach, A. Vivaldi, V. Fortin a další. 
kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné, od 17.00 hod.

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

K	Šancím	50,	Praha	17	–	Řepy,	tel.:	277	003	564,	774	401	337,	
www.domovrepy.cz.		

Domov	sv.	Karla	Boromejského	 program na prosinec 2015
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Mikulášská Piškotéka 
s bohatým programem

Vánoční besídka   
pro děti i rodiče

Cirkusový silvestr  
v Sokolovně Řepy

Travelshow: Austrálie - 
Great Ocean Road

Koncert žáků kurzů
KC Průhon - 1. část

Koncert žáků kurzů
KC Průhon - 2. část

Koncert žáků kurzů
KC Průhon - 3. část

Koncert žáků kurzů
KC Průhon - 4. část

Vystoupení mažoretek 
kurzu KC Průhon

Divadlo pro děti:  
Vánoční kabaret

Taneční večer v rytmu 
standard a latino

Mikulášská Rock show  
v Sokolovně Řepy

Taneční pro dospělé - 
začátečníci/pokročilí 

Vánoční výstava SUPŠ:  
Ruční práce hlavou

Zábavné mikulášské odpoledne v KC Průhon s programem pro děti. Může-
te se těšit na tanečky, drobné soutěže a malování na obličej. Masky jsou ví-
tány! Občerstvení zajištěno. Společenský sál KC Průhon. (vstupné zdarma)

Zkraťte si čekání na ježíška. Přijďte s námi posedět u vánočního stromeč-
ku, zobnout si dobrého cukroví, zazpívat koledy a naladit se na nezaměni-
telnou vánoční atmosféru. Společenský sál KC Průhon. (vstupné zdarma)

Přivítejte Nový rok na silvestrovské zábavě v Sokolovně Řepy. Pobavte 
se při tanci na vlně 70. a 80. let a nezapomeňte na pořádný cirkusový 
kostým! Během večera bude vyhlášena nejlepší maska a vyhrát můžete 
také při slosování zakoupených vstupenek. V ceně vstupného je mimo 
jiné zahrnuto i bohaté silvestrovské menu. Předprodej vstupenek v Li-
dové cestovní agentuře, Žalanského 57. Pořádá Společnost pro obnovu 
řepských tradic a KC Průhon. (vstupné 400 Kč)

Závěrečná cesta měsíčního putování po Austrálii z Melbourne do Ade-
laide. Přijďte se naposledy ohřát. Cestopisnou přednášku uvádí Filip Šír. 
Společenský sál KC Průhon. (vstupné dobrovolné)

Talentovaní žáci hudební třídy lektorky Zuzany Hrbkové vám předvedou 
své dovednosti ve hře na klavír a flétnu. Koncert se koná v kostele sv. Ro-
diny v Domově sv. Karla Boromejského v Řepích. (vstup zdarma)

Přijďte si poslechnout talentované žáky kurzů KC Průhon, kteří vám zahrají 
na klavír, housle a flétnu. Na svá vystoupení trénovali pod vedením lektorek 
Evy Bastlové a Evy Frantinové. Společenský sál KC Průhon. (vstup zdarma)

Žáci hudebních tříd lektorů Jana Bendy, Pavla Rabase, Víta Reichla a Jakuba 
Šumy vám předvedou, co se od září naučili na nástroje jako například kyta-
ra, klavír, saxofon, flétna a bicí. Společenský sál KC Průhon. (vstup zdarma)

Během koncertu uslyšíte žáky hudební přípravky a pěvecké třídy lektor-
ky Leony Hlavničkové. Na hudební nástroje zahraje hudební třída lektora 
Tomáše Rabase. Společenský sál KC Průhon. (vstup zdarma)

Skupina SEDMIKRÁSKY, plná mladých a šikovných slečen, vám předvede 
choreografii s využitím pomponů a dalšího typického náčiní. Kurz pod 
vedením Heleny Potůčkové. Společenský sál KC Průhon. (vstup zdarma)

Krásná vánoční pohádka o dávných adventních maškarách a zvycích. Že je 
neznáte? Nevadí! Během pohádky si o nich můžete zazpívat samé veselé 
písničky. Délka trvání 50 min. Divadlo Andromeda. (vstupné 40 Kč)

K tanci bude hrát reprodukovaná hudba ve standardních a latinskoameric-
kých rytmech. V ceně vstupného je zajištěno drobné občerstvení. Vstupenky 
také v prodeji v tanečním kurzu v ZŠ Kuncova 1580/1, Praha 5 - Stodůlky 
vždy v ÚT od 19:30 do 21:30.  Společenský sál KC Průhon. (vstupné 150 Kč)

Druhý ročník úspěšné mikulášské akce. Těšte se na legendární kapelu 
Ampér (heavy-metal), hard-rockové pecky od Empire, trochu rockového 
big-beatu od U.K.B. Rock Praha a pár melodických písniček řízlých meta-
lem v podání skupiny Garant. Sokolovna Řepy. (vstupné 160 Kč)

Desátá a zároveň poslední lekce pravidelných tanečních kurzů pod ve-
dením mistrů ČR.  Sokolovna Řepy v 18:30 a ve 20:30. Více informací  
o kurzech na tel.: 603 483 002 nebo na mailu: dance@dvorak-silhanova.cz.

Prodejní vánoční výstava prací studentů oboru Propagační grafika a obo-
ru Design nábytku a interiéru Vyšší odborné školy uměleckoprůmyslové 
a Střední uměleckoprůmyslové školy v Praze 3. K vidění budou autorské 
knížky, originální leporela, interiérové dekorativní postery, jedinečné 
obaly a prostorové objekty. Korzo KC Průhon. (vstup zdarma)
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Kostel sv. Rodiny

  Čtvrtek 24. 12. – Štědrý den:  
návštěva dětí u pacientů 
Domova sv. Karla 
Boromejského,  
16.00 hod. Bohoslužba pro děti, 
rytmické koledy

  Pátek 25. 12. – Slavnost 
Narození Páně: o půlnoci 
Půlnoční mše svatá,  
9.00 hod. Ranní mše, 
18.30 hod. Vánoční nešpory

  Sobota 26. 12. – Sv. Štěpán:  
9.00 hod. – Mše svatá 

  Neděle 27. 12. – Svátek 
sv. Rodiny: 9.00 hod. – Mše 
svatá (přenášená Českým 
rozhlasem)

  Čtvrtek 31. 12. – Sv. Silvestr: 
18.00 hod. – Mše svatá 
s poděkováním na zakončení 
občanského roku, Te Deum 

  Pátek 1. 1. 2016 – Slavnost 
Matky Boží Panny Marie: 
9.00 hod. – Mše svatá 

Kostel sv. Martina

  Neděle 27. 12. – Svátek sv. 
Rodiny: 7.45 hod. – Mše svatá 

JESLIČKY V KOSTELE SV. MARTINA 
BUDOU PŘÍSTUPNY 24., 25., 
26. 12. vždy od 15 do 17 hodin.

Kostel sv. Kříže

(při železniční trati nad zastávkou 
autobusu č. 142 Bílý Beránek)

  Čtvrtek 24. 12. – Štědrý den:  
14.00 hod. Mše svatá.

  Pátek 1. ledna – Nový rok. 
Slavnost Matky Boží Panny 
Marie: 9.00 hod. – Mše svatá.

Poté zase pravidelně  
každou neděli od 9.00 hod.  
Kostel je vytápěn.

Kostel Panny Marie
Vítězné
na Bílé Hoře:

  Čtvrtek 24. 12. – Štědrý den:  
16 hod. – Mše svatá

  Pátek 25. 12, sobota 26. 12., 
neděle 27. 12. – 11.00 hod. – 
Mše svatá

  Čtvrtek 31. 12. – Sv. Silvestr: 
17.00 hod. – Mše svatá 

  Pátek 1. 1. 2016 – Slavnost 
Matky Boží Panny Marie: 
11.00 hod. – Mše svatá 

  Středa 6. 1. – v 16.30 hod. 
Mše svatá

 
BETLÉM V ROHOVÉ KAPLI 
SV. VÁCLAVA V AREÁLU 
POUTNÍHO MÍSTA BUDE 
PŘÍSTUPNÝ VEŘEJNOSTI:  25. 12., 
26. 12., 27. 12., 1. 1., 2. 1. a 3. 1. 
v době  
od 10.00 – 12.30 a 14.30 – 17.00 hod.

Tento rok budou poprvé na Vánoce 
zvonit všechny tři zvony v kostelní 
zvonici – jeden restaurovaný a dva 
nově zhotovené.

Bohoslužby o Vánocích
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Neděle 13. 12. 2015 od 11 do 16 hod
atrium Domova sv. Karla Boromejského 
K Šancím 50, Praha-Řepy 

Vánoční atmosféra, stánky
svařené víno
káva, čaj, cukroví
pivo a klobásky
dárky
živá hudba – kapela Klamovka

za podpory:

Adventní trh 
v Klášteře

www.domovrepy.cz

Od 17.00 hod. v kostele sv. Rodiny 
3. adventní koncert – orchestr Archioni Plus 
pod vedením Michala Macourka 
(koncert se koná za podpory Mc Praha 17)

 hod. v kostele sv. Rodiny 
3. adventní koncert – orchestr Archioni Plus 

 hod. v kostele sv. Rodiny 
3. adventní koncert – orchestr Archioni Plus 
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Joshua Bell je zřejmě nejslavnější americký houslista současnosti. 
Hostující profesor Královské akademie hudby v Londýně, někdej-
ší zázračný chlapec, který začal hrát na housle už ve čtyřech letech 
a ve čtrnácti vystupoval jako sólista s philadelphským orchestrem 
v newyorské Carnegie Hall. Nositel ceny Grammy. Joshua Bell má 
vše, co může přitáhnout pozornost: neuvěřitelný talent, fenomenální 
úspěch, peníze… Magazín People ho dokonce zařadil mezi 50 nej-
krásnějších lidí světa. Hraje na stradivárky z roku 1713, jejichž cena 
se odhaduje na 4 miliony dolarů. V roce 2007 podstoupil Bell experi-
ment, při němž hrál jako anonymní pouliční muzikant ve vestibulu 
washingtonského metra. Skrytá kamera odhalila nevšímavost lidí: za 
hodinu se z tisícovky kolemjdoucích do Bellovy mistrovské hry na 
chvíli zaposlouchalo jen pár lidí a poznala ho jediná žena. 
Lidé proudí okolo jako duchové: nevidící, neslyšící, neteční. Joshua 
Bell se svým prožíváním hudby mezi nimi působí jako jediný živý. 
Během 43 minut prošlo záběrem skryté kamery 1097 lidí. Jen sedm 
z nich se zastavilo, aby se na chvíli zaposlouchalo. Jen jeden muž 
si uvědomil, že má tu čest setkat se tváří v tvář se špičkovým vir-
tuosem. Jen jedna žena poznala, že jde o Joshuu Bella. Do krabice 
u jeho nohou přispělo 27 lidí. Houslista si za celou dobu vydělal 
32.17 dolarů. Tři dny předtím hrál v nabité bostonské státní sym-
fonické koncertní síni, kde se za průměrné místo platí 100 dolarů.
„Byl to divný pocit, ti lidé byli… ehm... ignorovali mě,“ 
zaskočenému mistrovi jdou ta slova těžko z úst. „Na koncertu mě 
naštve, jen když si někdo odkašle nebo mu zazvoní mobil. Tady si 

nevšimli, ani že jsem začal hrát, ani že jsem skončil.“ A to měl 
ještě štěstí – dáma, která kousek vedle něj leštila boty, už párkrát 
zavolala na potulné muzikanty policii, když jí velkým rámusem 
kazili kšefty. Chystala se k tomu i tentokrát, ale pak si všimla, 
že jde o pěkného mladíka, a tak byla shovívavá. Když jí reportér 
později prozradil, o koho šlo, jen pokrčila rameny: „Právě na tom 
místě, kde hrál, zemřel před několika lety bezdomovec. Prostě si 
lehl na zem a umřel. Lidé chodili okolo a nikdo se ani nezastavil, 
ani nezpomalil, aby se podíval, jestli může pomoci...“
To, co vyzkoušel Joshua Bell před 8 lety, to zakusil Bůh před více 
než 2000 lety. Objevil se na ulici našeho světa. Nenápadně, všed-
ně, normálně, tak normálně, že většina kolem něj prošla a pro-
chází dodnes. Vánoce mi chtějí říct, že nemusím čekat na něco 
zvláštního, ale že mohu začít vidět ve všedním a normálním něco 
krásného a jedinečného. Mohu být vděčný za každý den svého 
života. Chce v něm být Bůh, chce se nechat hledat a nalézt. 
Většinou se Bůh stává člověkem tiše. Andělé nezpívají, králové pro-
jdou kolem, pastýři zůstávají u svých stád. Většinou se Bůh stává člo-
věkem tiše. 
Na veřejnosti nepozorovaný, lidmi nepoznán. 
V malém bytě, v domově azylantů, na pokoji pacientů, v nočních 
pochybách, v hodině samoty, v radosti z milujícího… Většinou se 
Bůh stává člověkem tiše. Když se člověk stane člověkem.

Požehnané Vánoce přeje Daniel Janáček O. Praem.

AdVentní KonceRty 2015 
Kostel sv. Rodiny

Neděle 6. 12. od 17.00 hod.
2. adventní koncert – Dětský sbor Radost 
Praha a dívčí komorní pěvecký sbor Puellae pod 
vedením prof. Vladislava Součka a Jana Pirnera  
(na programu J. Wade, J. F. Boleslavský, J. S. Bach, 
B. Smetana, J. J. Ryba, H. Purcell)

Neděle 13. 12. od 17.00 hod.
3. adventní koncert – orchestr  Archioni Plus 
pod vedením Michala Macourka, zpěv Miroslava 
Časarová 
(na programu J. Pachelbel, R. Binge, G. F. Händel, 
J. S. Bach, Ch. Gounod, G. Caccini, A. Dvořák). 
Koncert se koná pod záštitou MČ Praha 17.

Neděle 20. 12. od 17.00 hod.
4. adventní koncert –  
soubor zobcových fléten  
SIRINGA pod vedením  
Miroslava Bureše  
(na programu J. S. Bach,  
A. Vivaldi, V. Fortin a další)

Vánoční zamyšlení a jeden starý experiment
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Po roce úspěšného působení Poradního sboru proběhlo v podvečer 
18. listopadu losování nových členů, tentokrát s funkčním obdobím 
na dva roky. Zájem o členství v tomto uskupení byl poměrně veliký, 
stejně jako zhruba před rokem. nové členy tedy spravedlivě určil los. 
neobsazeny zůstaly pouze okrsky, za které se nepřihlásil žádný kan-
didát. 

Novými členy poradního sboru se stali: 
za volební okrsek 17001 – Martin Kubeš, 17002 – Ing. Magdalena 
Benešová, 17004 – Jana Češková, 17005 – Ing. arch. Martin Chudíček, 
17009 – Ing. Jaroslav Andrle, 17010 – Pavel Plichta, 17013 – Jiří Radina, 
17014 – Dagmar Ferdová, 17015 – Ing. Ingrid Růžičková, 17016 – Zdeněk 
Blahovec, 17018 – Vesna Vaško. -ras-

Nové losování do poradního sboru

Foto: -ras-

Den válečných veteránů si každoročně připomínáme 11. listopadu. Prá-
vě v tento den v roce 1918 skončila první světová válka a nastalo dlouho 
očekávané příměří a klid zbraní. Vzpomínku veteránům všech válečných 
konfliktů věnovali také návštěvníci koncertu s názvem „Večer přímo muzi-
kálový“, který se konal v řepské sokolovně v podvečer 19. listopadu. 
koncert připravilo hudební divadlo La scuola, které působí při Základ-
ní škole genpor. Františka Peřiny. celý večer moderovala Lucie Fulínová, 
v hledišti nechyběli zástupci vedení naší městské části – tedy starostka 
Jitka synková, její zástupci Jiří masopust a Jaroslav hájek, ředitelka školy 
Jarmila Pavlišová, ale zejména veteráni druhé světové války. Vždyť právě 
jim byl tento večer věnován a pro všechny účinkující bylo ctí pro tyto hrdi-
ny v tento večer zpívat.
Jak již napovídal název celého večera, jednalo se o směs nejznámějších 
muzikálových melodií. Tu „svou oblíbenou“ píseň si během večera jistě 
našel opravdu každý. Vždyť sokolovnou zněly písně z muzikálů my fair La-
dy, Divotvorný hrnec, chicago, Bídníci, Pomáda a mnohé další. nezbývá 
než poděkovat všem účinkujícím za skvělý zážitek, který byl skutečně „su-

perkalifradželistikexpialidozní“ – stejně jako závěrečná píseň z muzikálu 
mary Poppins. -ras-

Muzikálové melodie pro válečné veterány

Talent základek 2015 
5. listopadu to na půdě mensa gymnázia už od 13 hodin šumělo jako v úle. 
Začínali se scházet účastníci soutěže „Talent základek“ a jejich rodiče, ba-
bičky, dědečkové či sourozenci. na soutěž přišlo 46 dětí z prvního stup-
ně ZŠ z Prahy 5, 6, 13 a 17. soutěžilo se ve všeobecném přehledu, kde byly 
otázky týkající se matematiky, zeměpisu, dějepisu, literatury, filmu, pří-
rodopisu, občanské výchovy atd. V rámci všeobecného přehledu si všichni 
vyzkoušeli práci s hlasovacím zařízením Active expression. Ve druhé části 
testu měly děti prokázat, co všechno vědí o své městské části. Letos se 
ukázalo, že se děti lépe připravily na tuto část, takže si mnohem lépe po-
radily s otázkami typu kde mají ve svém okolí nejbližší sportoviště, kou-
paliště nebo nemocnici či jaké noviny městská část vydává a které známé 
osobnosti bydlí v jejich okolí. naší snahou kromě jiného bylo, aby se díky 
této soutěži začaly o dění ve své městské části více zajímat a aby věděly, 
kde mohou nedaleko od svého bydliště aktivně trávit volný čas.
Záštitu nad soutěží pro svoji mč převzali – starostka Prahy 17 mgr. Jit-
ka synková, starosta Prahy 13 ing. David Vodrážka, starosta mč Praha 5 
mUDr. Radek klíma a starosta mč Praha 6 mgr. Ondřej kolář, za což jim 
patří náš dík.
Po sečtení výsledků za obě části soutěže byly vyhlášeny výsledky a předány 
odměny, ale nikdo ze soutěžících neodešel s prázdnou – všichni účastníci 
soutěže dostali poukaz na testování iQ v mense zdarma. Vyhlašování výsled-
ků a předání cen se zúčastnila i starostka mč Praha 17 mgr. Jitka synková. 
ceny do soutěže věnovali tito sponzoři: knihy věnovalo nakladatelství 
Fraus, deskové hry věnovala firma Albi a hlavní výhru – mobilní telefony – 
věnovala společnost microsoft. Také jim moc děkujeme. 

Zde jsou jména šťastlivců z Řep, kteří uspěli nejlépe:
1.	místo	–	Marek	Smrček	(ZŠ	Socháňova)  
2.	místo	–	Barbora	Dohnalová	(ZŠ	Socháňova)	 
3.	místo	–	Iveta	Smoleňáková	(ZŠ	Socháňova) 
 
Všem soutěžícím děkujeme za účast, výhercům samozřejmě srdečně gra-
tulujeme!!! Ti, co letos neuspěli, nemusejí věšet hlavu – soutěž „Talent 
základek“ bude pokračovat i v následujícím roce, věříme tedy, že se s ně-
kterými opět uvidíme. nezapomeňte se tedy příští rok včas zaregistrovat 
do Logické olympiády!!!!!

Mgr. Marcela Fatrová, 
Mensa gymnázium, o.p.s.

Foto: -ras- 



Také čekáte, jestli budou Vánoce na sněhu nebo na blátě? A těší se už 
vaše děti na Ježíška? Pojďte si čekání zpříjemnit a zkrátit k nám – do 
mateřského centra Řepík. Začal nám advent, věnce jsme si s Anitou už 
upletli a nazdobili a v prosinci vás zveme na další předvánoční akce:
hned 3.	prosince začneme už pravidelným Bazárkem	pro	Madlenku, 
na kterém si můžete přijít nakoupit nejrůznější ručně dělané nebo da-
rované zboží a udělat tak dobrý skutek. celý výtěžek akce jde madlence, 
statečné holčičce, která má život o něco složitější, a její rodině.
V pátek 4.	 prosince k nám přijde mikuláš a my tímto zveme všech-
ny hodné děti na Mikulášskou	 besídku. Budeme mít dvě skupinky 
(od 15.00 a od 17.00) tak věříme, že se na všechny zájemce o mikuláše, 
čerta a andílka místo dostane.
V pondělí 7.	prosince si můžete přijít vyzkoušet nazdobit	vánoční	per-
níčky s Terezkou. každý si svoji porci dobrůtek odnese domů – můžete 

je použít jako předvánoční dekoraci, nebo si na nich pochutnat se svý-
mi blízkými.
Poslední velkou a dlouho očekávanou prosincovou akcí je přednáška 
Vlaďky Bartákové o tom, Jak	 vychovávat	 chlapce	 a	 nepřijít	 při	 tom	
o	rozum, která se uskuteční 10.	prosince. 
na jednotlivých Školičkách a také na hrátkách s rodiči budou po domlu-
vě s lektorkami probíhat předvánoční hodiny, na které můžete přinést 
cukroví, pěkně se obléct a zazpívat si s námi vánoční koledy.
Také v Řepíku ctíme vánoční prázdniny a všichni si užijeme dva týdny 
volna. Buďte se svou rodinou a užijte si letos opravdu svátky klidu a mí-
ru. my se na vás budeme těšit opět v novém roce 2016. 
Za celý Řepík vám přeji krásné Vánoce a do nového roku  
vstupte šťastnou nohou.

Michaela Záleská, MC Řepík
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Máme nové občánky

Začátkem listopadu se na řepské radnici opět konalo tradiční 
vítání nových občánků. Tentokrát miminkům jejich slavnost-
ní chvíle přišlo zpříjemnit deset účinkujících dětí z mateřské 
školy socháňova a jejich učitelky hana Paulová a Andrea kra-
tochvílová. 
samozřejmostí je již přivítání od starostky mč Praha 17 Jitky 
synkové, která všem rodičům a jejich dětem osobně popřála 
hodně zdraví a mnoho spokojených let v naší městské části 
a předala drobné dárky. 

Nejmladšími občánky naší městské části se 5. listopadu stali:
nela Lebedová, Petr Uher, Ondřej Dolák, Rozálie nováková, 
Lucie kurková, Filip Šurkala a Adriana Gizová.

Ještě jednou tedy přejeme všem jen to nejlepší.

-mish-

Foto: -mish-

Vánoce, Vánoce přicházejí do Řepíku

svatební den je pro všechny páry mezníkem v jejich vztahu. Právě v tento 
den vykročí k novým zítřkům a novým zážitkům. každý rok pak přijde čas na 
ohlédnutí a vzpomínání na společné zážitky.
marie a František klosovi z Bílé hory v letošním roce mají opravdu dobrý 
důvod ke vzpomínání. 18. listopadu 2015 totiž oslavili 65 let společného 
života, tedy „kamennou svatbu“. Oba jsou původem z hané, kde se také 
brali, a tak se dodnes v jejich útulném domku mluví tím správným hanác-
kým nářečím. V naší městské části však žijí již od konce sedmdesátých let.
ke krásnému výročí přišla manželům popřát také starostka Jitka synko-
vá. Při výborném občerstvení z rukou paní marie byl čas na vzpomínání na 
společně prožitá léta. manželé klosovi zavzpomínali na nelehké doby za 
komunistického režimu, i na hezké společné chvíle z rodinného života, na 
dcery, vnoučata i pravnoučata.

manželům klosovým blahopřejeme k jejich krásnému jubileu a do dalších 
let přejeme pevné zdraví a hodně štěstí a spokojenosti. -ras-

Manželství pevné jako kámen

Foto:  -ras-
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Střípky ze ZŠ genpor. Fr. peřiny

Netradiční hodina prvouky
V úterý 10. listopadu jsme zažili netradiční hodinu prvouky. neučila nás 
naše paní učitelka Romana Špaleta, ale starší spolužáci ze třídy Viii. c. 
Připravili si projekt „Jak vznikl název Řepy“, který nás moc bavil. 
nejprve nám promítli poutavou prezentaci fotografií a obrázků z histo-
rie Řep, ukázali nám řepský znak a také některá zajímavá místa, která 
najdeme v naší městské části. svoji projekci pak doplnili vyprávěním 
o vzniku názvu Řep. 
celou vyučovací hodinu jsme si všichni společně užili a děkujeme osmá-
kům, že nám předávají hezkou formou své vědomosti.

Žáci III. C

Den válečných veteránů
Oslavy tohoto památného dne jsme si v ZŠ generálporučíka Františka 
Peřiny připomněli několika akcemi.
V úterý 10. listopadu navštívili žáci třídy 8. c a 9. A. výstavu před Ge-
nerálním štábem Armády čR s názvem „25 let zahraničních mírových 

operací“. slavnostní zahájení proběhlo za účasti ve-
lení naší armády, válečných veteránů i současných 
vojáků. První část expozice byla tematicky zaměřená 
na 1. a 2. světovou válku a druhá část na mírové mise 
Osn a nATO.
Ve škole se děti v některých třídách ve stejný den 
věnovaly výrobě rudých vlčích máků – symbolu Dne válečných ve-
teránů, kterými se druhý den na výraz úcty všichni na naší škole 
ozdobili.
Ve středu 11. listopadu ráno proběhla rozhlasová relace, kterou si při-
pravili žáci 9. c., se soutěžními otázkami. Porota vyhodnotila správné 
odpovědi, ocenila znalosti žáků a rozdala diplomy.
na závěr oslav se konal dne 19. listopadu koncert pod titulem „Večer 
přímo muzikálový“, kde zazněly melodie z nejznámějších světových 
muzikálů v podání žáků, učitelů i externích účinkujících.
Tento den si na naší škole připomínáme každoročně, neboť v mladé ge-
neraci je nutné vypěstovat vědomí, že: „národu, který si neváží svých 
hrdinů, hrozí, že nebude mít žádné, až je bude potřebovat.“

Mgr. Jarmila Pavlišová,
ředitelka ZŠ genpor. Fr. Peřiny

Deskohraní
Dne 22. 10.  třída 8. c vyrazila na „Deskohraní“, což je mezinárodní fes-
tival deskových a karetních her. V Tyršově domě v centru Prahy si zájem-
ci mohli během týdenního festivalu vyzkoušet hry „známé i neznámé, 
moderní i prastaré“! Deskové hry nabízejí nejen skvělou alternativu 
trávení volného času, ale také boří bariéry (např., i když někdo není 
třeba úspěšný ve škole, může se vyhrát třeba celý turnaj, protože má 
dobrý postřeh nebo zvládne dobře kombinovat).
i my jsme se si zkusili stovky let staré hry – klasickou dámu, čínské GO, 
kazachstánský TOGUZ kUmALAk! hry s jednoduchými pravidly i herním 
plánem, které však důkladně potrápily naše mozkové závity, avšak Va-
šek Petr dokázal zvítězit v turnaji GO a Tomáš sklenička se stal vice-
mistrem v DÁmě! Zdá se vám, že to nic není? Jen si zkuste porazit 20 lidí 
v dámě! Ono se ukázalo, že není snadné se nenechat obehrát mladšími 
účastníky třeba ve scRABBLU!
Ovšem nejlepší postřeh ze všech má klárka Zborníková, která získala 
dokonce zlatou medaili v hraní DUchA, protože dokázala nejrychleji 
 určit a najít předmět v nesprávné barvě! hraní cARDLine nás zase při-

mělo přemýšlet, jestli je těžší tuňák nebo medvěd grizzly a který z nich 
se asi dožije vyššího věku!
i když jsme na Deskohraní strávili celý den, další z 500 her, které byly 
k dispozici, jsme si nestihli vyzkoušet. To nevadí, rozhodně se tam vy-
dáme i příští rok…!

Lucie Fulínová,  
třídní učitelka 8. C

Foto: Archiv ZŠ genpor. Fr. Peřiny

Foto: -ras-

Foto: Archiv ZŠ genpor. Fr. Peřiny
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ZŠ Jana Wericha

Jarmark řemesel
Dne 4. listopadu jsem navštívil se svou třídou 8. B „Jarmark řemesel 
a služeb sŠ – cOPTh“ (střední škola – centrum odborné přípravy tech-
nickohospodářské). Akce byla určena pro žáky osmých a devátých tříd 
základních škol, aby se dozvěděli, jaká škola by se jim líbila a jaké za-
měření střední školy by jim vyhovovalo.
Pro mě to bylo velice přínosné, neboť jsem si vyzkoušel různá řemesla 
a odnesl si letáčky škol, které se mi zalíbily.
Podle mne to bylo zajímavé pro všechny, kteří Jarmark navštívili. Dou-
fám, že takové akce ještě budou a naše třída se na ně vydá.

Michal Kulhánek

Malí průzkumníci přírody se 
vydali do podzimního terénu

stromy se oblékly do barev podzimu a nás průzkumníky za-
jímalo, co se v listech děje a kde se ony barvy berou. Pomo-
cí jednoduchého pokusu s technickým lihem jsme dokázali 
z listu vytáhnout barviva, která obsahuje. na první pohled 
jsme viděli jasně zelenou – tedy chlorofyl, ale až při druhé 

hodině se pomocí filtračních papírků podařilo zjistit, že barev se v listu 
ukrývá mnohem víc…
náplň další hodiny byla jasná – chtěli jsme se o stromech dovědět ví-
ce. cestou na naši badatelskou základnu jsme sbírali nejrůznější listy, 
abychom si je později mohli určit podle botanického klíče, se kterým se 
hodí umět pracovat. svůj oblíbený list jsme si nakreslili do průzkum-
nických deníčků. následovala hra, díky které jsme přišli na spoustu 
dalších nápadů, proč jsou pro nás stromy tak důležité a jeden vybraný 
strom v našem okolí jsme si vyfotili pro účely vědeckého pozorování. 
Je to strom modelka a budeme jej fotit každou hodinu, abychom mohli 
pozorovat, jak se mění.
Za sebou už máme i hodinu třetí, jež nesla název „semena a plody“. 
nejenže víme, jaký rozdíl je mezi semeny a plody, my i víme, kde seme-
na najdeme! co je ale důležitější, umíme pomocí jednoduchého pokusu 
s jódem zjistit, zda je v plodu vitamín c a přibližně určit jeho hodnotu 
ve srovnání s citronem. Absolutním vítězem je ale… no hádejte… ší-
pek! Ten má vitamínu c tolik, že strčí 15 citronů do kapsy! Také nás ale 

zajímalo, jak je to se semeny a obsahem tuku v nich. Uvažujeme: „Tuk je 
mastný… filtrační papír dobře saje… Jak to dát dohromady?“  Ale to už 
průzkumníci drtí vší silou mezi dvěma kousky filtračního papíru kousky 
semen vlašského ořechu a slunečnice a mastí o sto šest. Tím se nám 
potvrdilo, že tuk v semenech skutečně je!

Vše si řádně zapisujeme do deníčků a největší radostí uběhlých tří ho-
din je, že máme své vlastní lupokelímky! 

Bádání zdar, s pozdravem a přáním krásného dne 
Renáta Bednářová, lektorka kroužku Malý průzkumník přírody

Foto: Archiv ZŠ Jana Wericha

Foto: Archiv ZŠ Jana Wericha

Zájezd do Německa
Základní škola Jana Wericha pořádala 18. září zájezd do německa. 
Výjezdu se zúčastnili žáci 6. – 9. tříd. na výlet do saského Švýcar-
ska jsme se těšili už od začátku roku. A konečně přišel den, kdy 
jsme měli vyrazit. Během cesty nás paní průvodkyně informovala 
o okolní krajině, kterou jsme projížděli a později i o místech, která 
jsme jeli navštívit. na naší cestě jsme navštívili jednu z největ-
ších pískovcových pevností v evropě. Pevnost koenigstein má 
i studnu hlubokou 141 metrů. moc se nám líbily obce Bad schan-
dau a koenig stein. Dále jsme se šli projít po Bastei a okolí. Tam 
jsme byli nadšeni, protože krása tamější přírody nás fascinovala. 
Dominantou oblasti je vyhlídkový skalní most Bastei, který má 
sedm oblouků nad údolím řeky Labe. Pozorovali jsme i horolezce 
na skalách. Prošli jsme si všechny krásné vyhlídky a vše jsme si 
pečlivě fotili. Také jsme měli rozchod v Pirně, kde jsme si mohli 
koupit suvenýry a něco dobrého na zub. V německu se nám všem 
moc líbilo a děkujeme mč Prahy 17 za podporu.

Michaela Prešinská, Richard Blatný, 9. A
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Dne 27. října připravila třída 0. A v ZŠ genpor. Františka Peřiny, budova 
Laudova, pro děti nevšední zážitek: „Dýňové hrátky se strašidláky“.
ke slavnostní atmosféře přispěli i rodiče dětí, kteří jim pořídili úžasné 
masky strašidel, vydlabané dýně a přinesli dobrůtky pro „netradiční at-
mosféru“. Dobrá nálada a chuť se radovat byl jen krůčkem k začátku pří-
jemného dne.
celé dopoledne proběhlo v duchu strašidelné školy. každé strašidlo se 
představilo svým pozdravem. kdo chtěl, mohl se zapojit v herně do spo-
lečného prostorového tvoření a sestavit dýni z barevných kostek, či nej-
různějších jiných variací. k dispozici byly omalovánky čarodějnic, kocourů, 
netopýrů a dýní.
na svačinku děti usedly k slavnostně vyzdobenému stolu, který zdobily dý-
ně ve všech možných provedeních.  Děti plnily úkoly, musely zpívat a před-
nést básničku, a také odpovídat na mnohé otázky v podobě hádanek, které 
si pro ně tentokrát připravila víla „Vodněna“. Za odměnu byly pozvány na 
taneční zábavu, kde se mohly náležitě vytancovat, zakřičet si, zapojit svoji 
fantazii a předvést taneční kreace... naše radovánky obohatila návštěva 

dětí z mŠ Laudova ze smíšené třídy motýlků, která se aktivně zapojila do 
našeho rejdění. nám všem se tento den moc líbil. Děti byly nadšené a plné 
dojmů, myslím, že máme na co vzpomínat.

Mgr. Dana Vyjídáková, 
třídní učitelka v přípravné třídě

Dýňové hrátky se „Strašidláky“

naše mateřská škola LAUDOVA se speciálními třídami se přihlásila k účasti 
na hromadném pokusu o rekord. V pátek 4. prosince v 15.15 hod. odpole-
dne budou na mnoha místech české republiky pokynem z Rádia impuls vy-
puštěny balónky s přáním Ježíškovi. Jedná se o tradiční předvánoční akci 
konanou v rámci projektu český Ježíšek. V jeden den se tak v celé repub-
lice sejdou děti se svými rodiči a napíší svá přáníčka Ježíškovi. Přáníčka 
se připevní na balónky, které jim zdarma rozdají organizátoři akce (obce, 
školy a další instituce). V loňském roce tak v jeden okamžik vzlétlo k nebi 

103 738 balónků ze 415 míst naší republiky. naše děti ze čtyř pracovišť 
(Duha, sluníčko, Fialka a Opuková) vypustí balónky ze školního hřiště ZŠ 
ul. Laudova.
součástí této akce je i společný zpěv vánočních koled, vzájemné setkávání 
rodin, chvíle zastavení se v předvánočním shonu, radostné dětské očeká-
vání a těšení se. A právě toto společné sdílení předvánoční atmosféry pro 
nás bude splněným cílem, i kdybychom loňský rekord nepřekonali.

Mgr. Michaela Mikulová

překonáme rekord?

Foto: Archiv ZŠ genpor. Fr. Peřiny

	  

ADVENT	  2015	  

Vánoční	  koncert	   	  
pro	  válečné	  veterány	  
7.	  12. 	  2015	  v	  16.00	  hodin	  

(Ústřední	  vojenská	  nemocnice	  Střešovice)	  

	  
Vánoční	  taneční	  vystoupení	  

	  9. 	  12. 	  2015	  v	  18.30	  hodin	  
(Sokolovna	  Řepy,	  ul.	  Na	  Chobotě)	  

	  

Vánoční	  koncert	  ZUŠ	  Blatiny	  
10.	  12. 	  2015	  v	  18.00	  hodin	  

(Koncertní	  sál	  ZUŠ	  Blatiny)	  

	  

Koncert	  pěvecké	  	  
a	  l iterárně	  dramatické	  třídy	  

Mgr. 	  Dagmar	  Hubičkové	  
17.	  12. 	  2015	  v	  18.00	  hodin	  

(Koncertní	  sál	  ZUŠ	  Blatiny)	  

Tradiční veselí „skřítků Podzimníčků“ se uskutečnilo v úterý 20. října v mateřské 
škole v Bendově ulici. Tato milá akce je v této školce již tradicí, každoročně děti 
se svými rodiči vyrobí z mnoha přírodních materiálů spoustu krásných skřítků 
Podzimníčků, kterými školku nádherně vyzdobí. maminky napečou spoustu 
dobrot a pak už jen zbývá si na zahradě pořádně zatančit a zadovádět si.
Letošní podzimní odpoledne bylo ještě zpestřené sázením okrasných dře-
vin. Pod vedením ředitelky školky mgr. ivany Panochové každá třída za-
sadila jeden okrasný stromek, který bude do budoucna krášlit školkovou 
zahradu. Děti se na letošní akci také pečlivě připravovaly i teoreticky a se 
svými učitelkami si dlouze povídaly o jednotlivých druzích rostlin a stromů.

-ras-

Foto: -ras-

Rej podzimníčků v MŠ Bendova



INFORMUJEME

23

Foto: -ras-

Klub senzačních seniorů Řepy

svatý karel Boromejský poskytoval křesťanskou pomoc chudým a potřeb-
ným, zejména v roce 1576 při epidemii moru obětavě pečoval o nemoc-
né. k následování jeho příkladu byl v roce 1652 ve Francii, lotrinském 
městě nancy, založen ženský řeholní řád, který přijal název kongregace 
milosrdných sester sv. karla Boromejského. Do klášterního života v nan-
cy vstoupily také čtyři dívky z čech, které se v roce 1837 vrátily do vlas-
ti spolu s Therezií helwigovou a další francouzskou sestrou, aby zahájily 
svoji ošetřovatelskou činnost v klárově ústavu pro slepé v Praze. V letech 
1842 – 1854 budovaly vlastní klášterní dům s nemocnicí a kostelem v Pra-
ze pod Petřínem. Boromejky v Praze náležely do působnosti generální 
představené v nancy a teprve v roce 1846 se s. m. Therezie helwigová stala 
první generální představenou v čechách. Její nástupkyní v roce 1852 byla 
s. m. eufemie němcová. měla velkou zásluhu na vybudování klášterního 
domu v Řepích, který od roku 1860 sloužil k výchově a vzdělávání opuště-
ných dětí a sirotků. V období svého působení rozšířila tradiční poslání bo-
romejek, zaměřené na zdravotní a sociální péči, o působení ve vězeňství. 
Ve druhé polovině 19. století procházelo vězeňství rakouské habsburské 
monarchie, jejíž součástí byly i čechy, zásadními reformními změnami. 
ke spolupráci byly přizvány řádové sestry, aby svými zkušenostmi přispěly 
k nápravě odsouzených mužů a žen. V důsledku politické situace v čes-

koslovensku v letech 1948 – 1989 nemohly boromejky plnit své tradiční 
poslání a byly odtrženy od života sester v zahraničí. V té době projevila 
velkou statečnost a schopnost s. m. Vojtěcha hasmandová, která vydržela 
věznění z politických důvodů a po zvolení generální představenou tajně 
přijímala nové sestry a tím zajistila pokračování života kongregace. V 90. 
letech 20. století se boromejky postupně navrátily do zdravotnictví, soci-
ální péče a vězeňství.
Od roku 1996 je oddělení výkonu trestu umístěno v severním křídle Do-
mova sv. karla Boromejského s celkovou ubytovací kapacitou 56 míst. Po 
ukončení pobytu na nástupním oddělení, které slouží k adaptaci, jsou od-
souzené ženy zařazeny převážně k pracovní činnosti uvnitř Domova, kde 
vykonávají pomocné a úklidové práce, dále v kuchyni, prádelně, denním 
stacionáři a na zahradě. 
Výchovné působení boromejek na odsouzené ženy se uskutečňuje v prů-
běhu pracovní činnosti a při některých mimopracovních aktivitách v rámci 
pomoci při dobročinných akcích, koncertech, apod. Prospěšná součinnost 
boromejek s vězeňským personálem je podporována ředitelkou Domova, 
s. m. konsolátou miroslavou Frýdeckou a ředitelem Vazební věznice Praha 
– Ruzyně, plk. ivanem horákem.

(výňatek z textu výstavy)

Výstava u příležitosti 150. výročí založení ženské 
trestnice v Řepích
Během měsíce října byla v Domově sv. Karla Boromejského k vidění unikátní výstava u příležitosti významného výročí založení 
ženské trestnice v Řepích. Pro vás, kteří jste výstavu neviděli, přinášíme alespoň krátké historické ohlédnutí.

bude pro VŠECHNY SENIORKY A SENIORY Z PRAHY 17  
pořádat TRÉNINKY	HALOVÉHO	INDOOR	PÉTANQUE.
KAŽDÉ ÚTERÝ V SOKOLOVNĚ NA CHOBOTĚ 

Od	1.	prosince	2015	až	do	26.	dubna	2016,		
vždy	od	10	do	12	hod.	
Trénink musí hráči přispůsobit svému zdravotnímu stavu a své 
zodpovědnosti. Halové koule si mohou noví zájemci půjčit  
v recepci CSZS v Bendově ulici.

sportovní oblečení s sebou. Převlečení v šatnách bude zajištěno. 
halové koule, počítadla, startovní kruhy i instruktory zajistí ksŘ.

Za výbor KSŘ, předseda Josef Procházka

klub senzačních seniorů Řepy (ksŘ),  
klub přátel zdravého pohybu a rozumu,
se schází každou středu od 9 do 11 hod.  
v kulturním centru Průhon, socháňova 1220/27, 
pod vedením seniora roku 2014 čR, Josefa Procházky.

Vážené řepské seniorky, vážení řepští senioři, 
Klub senzačních seniorů Řepy  
bude přijímat 2., 9. a 16. prosince 2015  
a 6., 13., 20. a 27. ledna 2016 od 9 hodin  
do svých řad nové aktivní seniorské členky a členy, 
kteří budou s námi nejen sportovat, ale také nám 
aktivně pomohou organizovat a rozvíjet naše velmi 
pestré a velmi úspěšné seniorské aktivity i činnost.

Velmi si vážíme velké finanční podpory naší činnosti od 
městské části Praha 17 a centra sociálně zdravotních 
služeb. 

Josef Procházka 
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pRO ŘEpSKÉ pATRIOTy

padesátá léta aneb „úsměvné úryvky“  
z mála dochovaných pamětních knih obce
V dnešním historickém příspěvku vám výjimečně nepřináším staré zajímavé fotografie, ale věřím, že vás potěší úryvky 
z řepských kronik, které mapovaly dobu dávno minulou.

kronik v obci, jak již bylo mnohokrát zmiňováno, se dochovalo velmi má-
lo. Jedinou původní dochovanou je „Památní kniha dobrovolných hasičů“. 
Ostatní kroniky spolků jako byl Orel, Bratrstvo, masarykova letecká liga, 
sokol a jiní se nedochovaly vůbec. i když? U sokolíků se blýská na lepší 
časy. Díky řepskému rodákovi Jiřímu Gabíčkovi se jedna její část psaná od 
roku 1911 nalezla. Likvidace těchto historických dokumentů je přičítána 
pravděpodobnosti pronásledování těchto spolků nejprve němci za doby 
protektorátu a později komunistickým režimem. 
Obecní kronika z devatenáctého a později dvacátého století se ztrati-
la již kolem roku 1915. Je o ní zmínka bývalým kronikářem cermanem, 
který čerpal ze vzpomínek tehdejší sousedky Františky Vařejkové. Ta jak 
vyprávěla, a jak současně také následně potvrdila poslední z rodu krato-
chvílů paní marková – kratochvílová (dnes již nežijící), byla uložena na 
jejich statku v knihovně, připevněná řetízkem. Tam si ji vypůjčil tehdejší 
kronikář učitel hornof. Zde její stopy končí. Poslední a marné hledání by-
lo po 19. srpnu 1933, kdy tehdejší zastupitelé pověřili starostu k jejímu 
nalezení. současná jediná dosažitelná obecní kronika byla dle zákona 
o obecních památních knihách ze dne 30. ledna 1920 zpětně doplně-
na až kronikářem cermanem v padesátých letech. největší ztrátou pro 
hodnocení historie je především ztráta kronik z roku 1945, 1948, 1968 
a dále. Zde je pravděpodobnost, že dnes mohly někomu možná překážet. 
A že jejich existence byla zřejmá, dokládá fakt, že z nich čerpal nejen 
kronikář kučera, ale také se na ně odkazoval zmiňovaný kronikář cerman 
a tehdejší předseda a kronikář národního výboru mikulecký. A jelikož se 
nacházíme na přelomu roku 2015/2016, připomeňme si některé z mála 
dochovaných, pro nás dnes humorných příspěvků „cermanovy kroniky“ 
a to již 60 let starých. 

V tomto období se dočítáme, že soudruh předseda 
národního výboru oslavil 48 let – a že to je člověk 

střední postavy, krásně vyholený, s čepýřivými vlasy a lidem se líbí, jak 
chodí zpříma. Jeho opakem, jak kronika dále hovoří, je člen národního 
výboru karel Břečka, který chodí pozdě do schůzí. Dále stížnost na hasiče, 
kteří zneužívají pro své účely hasičskou stříkačku. Jedinou a snad i možná 
důležitou věcí je zde zmínka o bourání domů čp. 42 svobodů, čp. 57 Fryjů 
zničených nálety v roce 1945, a také domů křtěnů a Přibylů, které sice ješ-
tě drží, ale překáží. současně domů čp. 41 hrdinů, čp. 33 Aloise Zemana, 
čp. 43 marie Zvoníčkové a čp. 77 matěje Zvoníčka, kteří nedbají vzhledu 
obce a přitom cihly by se daly upotřebit.

Zápis z pamětní knihy z tohoto roku si zaslouží citaci: 
„nebýt současného zřízení (myšleno socialistické-

ho), byla by v Řepích jakási nouzová stavení, chatrče sbité z plechů, ve 
kterých by bydleli vyděděnci z lidské společnosti velkoměsta, kterým by 
dnešní řád nezajišťoval práci. V těchto chatrčích by pobíhaly děti hubené, 
v potrhaném oděvu a umazané. naštěstí (myšleno socialismem) dnes tyto 
jevy vymizely.“ k tomuto konstatování již jen zmínka o výboru žen, oslavy 
mDŽ, oslavy májové a o dárcích krve.

mezi dnes nejúsměvnější historické dokumenty patřila smlouva mezi obcí 
a chovatelem, která s veškerou vážností hovořila „o umístění veřejného 
plemeníka“, též nazývaného „obecního pukla“. Bohužel, jak je uvedeno 
v odstavci Vi., měl to kozel těžké. milenkami mu byly kozy pouze řepské 

a jen se souhlasem obce, které za ním budou přiváděny pouze na jedno 
stanoviště. měl to však dobré, musel být řádně krmen, aby byla zachována 
jeho schopnost pro plemenitbu. 

krom dalších nepodstatných zápisů se obce týkala pouze kritika divadelní-
ho kroužku, který se prý neschází. 
Po rozhovoru autorů s několika dodnes žijícími členy tohoto divadelního 
spolku vyšla najevo skutečnost, že se nescházeli úmyslně a byla to vlastně 
předzvěst ukončení jejich činnosti. Představení, která by rádi nastudovali, 
jim byla zakázána a účinkovat v hrách, které jim komunistická společnost 
přikazovala, hrát mnozí nechtěli.

V závěru roku této kroniky jsou však přeci jenom hřejivá slova a proto do-
slovná a neupravená citace: „...Ale máme se dobře, jíme v závodních jídel-
nách, netaháme se o jednu peřinu, vaříme z kedluben a mrkve“. 
co dodat, hodnocením kronikáře, dobrá to doba.

Jaroslav Hájek,
zástupce starostky

			Rok	1955

			Rok	1956
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Tato velmi krátká ulička v horní části starých Řep odbočuje z krolmusovy 
ulice a končí po šedesáti metrech v Opukové u mateřské školy. Vznikla 
po roce 1948, ale pojmenována byla až v letech 1968 – 73 po připojení 
Řep k hlavnímu městu.
Oldřich Prefát z Vlkanova (12. 5. 1523 – 26. 7. 1565) byl český spiso-
vatel, matematik, astronom a cestovatel. Pocházel z bohaté měšťanské 
rodiny pražského obchodníka se suknem. studoval ve Wittenbergu, 
Lipsku, Benátkách, Římě a Praze. V letech 1546 – 47 podnikl cestu do 
Palestiny, o které napsal na tehdejší dobu nejpřesnější cestopis známý 
po celé evropě „cesta z Prahy do Benátek a odtud potom po moři až do 
Palestiny“.
Je zřejmě autorem českého ekvivalentu port – přístav (tehdy napsal 
„přistávadlo“). V roce 1552 podnikl ještě cestu do Španělska. na praž-
ském Uhelném trhu zdědil dům a založil zde dílnu na výrobu měřících 
přístrojů a astronomických a matematických pomůcek.          

Jan Bösser

Prefátova
ŘePY – PraHa 6

Foto: Jan Bösser

kdo by neznal slavnou českou mši vánoční Jana Jakuba Ryby! Patří k na-
šim Vánocům stejně jako třeba obrázky zasněženého venkova Josefa Lady. 
Přijměte tedy pozvání na fyzicky nenáročný výlet, či spíše procházku kra-
jem pod Třemšínem, kde hudební skladatel, muzikant a venkovský učitel 
prožil druhou polovinu svého nelehkého života a přitom zde složil svá nej-
slavnější hudební díla.
Do Rožmitálu pod Třemšínem se dopravíme za hodinu a půl autobusem ze 
smíchova. musíme ale přestoupit v Příbrami. Ze stanice na knížecí odjíždí 
v 7.30 nebo v 9.30 hod.
Po vystoupení z autobusu zamíříme na břeh Podzámeckého rybníka a jde-
me Rybovou ulicí do centra města. Přejdeme po kamenném mostku výpusť 
z rybníka a spatříme pamětní desku, která nám připomíná, že v těchto 
místech stávala venkovská škola, ve které v letech 1788 – 1815 učil a žil 
skladatel se svou početnou rodinou. Pak již se ocitáme na náměstí, kte-
rému vévodí neobarokní kostel sv. Jana nepomuckého, kde Ryba hrával 
na varhany. Více však hrál v kostele ve starém Rožmitále, kde se dodnes 
dochovaly staré varhany a kam se dostaneme později. na konci náměstí 
vedle sídla městského úřadu, knihovny a infocentra již v Palackého ulici si 
nenecháme ujít Podbrdské muzeum.
muzeum se nachází v budovách bývalého mlýna a má několik zcela uni-
kátních expozic. nejníže a velmi citlivě v historických prostorách mlýna je 
umístěna expozice o nejstarší době zdejšího kraje. O pánech z Rožmitálu, 
zejména pak o Johaně, Jaroslavu Lvovi a Zdeňku Lvovi. Výše se nachází 
výstava o přírodě a životě na Podbrdsku a nejvýše o životě a době Jakuba 
Jana Ryby. Ve vedlejší budově je expozice autoveteránů. není zde prostor 
k podrobnějšímu popisu a taky bych jen velmi nedokonale opakoval, co 
jsem se zde dozvěděl. Je třeba to vidět! muzeum je otevřeno po celý rok 
s výjimkou od 15. 12. do konce února. O Vánocích je ale otevřeno!
Pro jistotu uvádím kontakt: www.podbrdskemuzeum.cz – telefon: 
311 249 262. Zavolejte, mají tu velmi vstřícný a milý personál. A je i mož-
nost použít výtah!
Dál se vydáme kolem zámku, který není přístupný, na hráz Podzámecké-
ho rybníka, kde se můžeme zastavit u starého domku – bývalé hospody 
„Platejz“. Za hrází se nachází alej Johany z Rožmitálu – pozoruhodné ženy 
– političky, královny, kterou se stala, když se vdala za Jiřího z Poděbrad. 
hned na kraji aleje je památkově chráněná stoletá lípa. Procházka lipovou 
alejí je velmi příjemná a poskytuje nám krásné výhledy na rybník a město.
na konci aleje se lze zastavit ve cvokařském muzeu – malé expozici o za-
niklém, zato však velmi namáhavém řemesle zdejšího kraje. Vstup zdarma. 
To už jsme ve starém Rožmitále u kostela Povýšení sv. kříže. Zde hrával 

mistr na varhany, které se dochovaly dodnes. Tady roku 1796 zřejmě popr-
vé veřejně zazněla česká mše vánoční „hej mistře!“. Za kostelem je malý 
hřbitov, kde je Jan Jakub pochován. Jeho hrob najdeme hned vpravo od 
vchodu u hřbitovní zdi. Pohřben tu byl ale až 40 let po své smrti. Předtím 
byly jeho ostatky uloženy na nedalekém morovém hřbitově.
Blížíme se do cíle našeho dnešního výletu. Vrátíme se Johančinou alejí na 
kraj města, a jdeme po červené a posléze žluté značce asi 2 kilometry do 
obce Voltuš. Žlutá turistická značka nás asi po půl kilometru dovede na 
kraj lesa zvaného Štěrbina, kde Jakub Jan Ryba 8. dubna 1815 dobrovolně 
odešel tam, odkud již není návratu. Proč se tak stalo? Pro odpověď si za-
jděte do Podbrdského muzea v Rožmitále pod Třemšínem. Šťastnou cestu 
a hezké, české Vánoce!    Jan Bösser

Hej mistře Jene Jakube!

Foto: Jan Bösser
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V kurzu se účastníci postupně 
seznámí s různými technikami výroby 
keramiky, budou s hlínou pracovat od 
počáteční přípravy materiálu až po 
výpal v peci. Naučí se ji tvarovat, mo-
delovat a odlévat do forem, vyzkouší 
si různé způsoby dekorování keramic-
kých výrobků. Naučí se připravovat 
a používat glazury a engoby. Z kurzu 
si odnesete řadu pěkných výrobků, 
kterými uděláte radost nejen sobě, ale 
originálními dárky potěšíte i ostatní. 

Kurz je určen dospělým zájemcům  
o sochařskou tvorbu, kterým poskytne 
komplexní základy sochařské práce, 
předchozí zkušenosti tedy nejsou 
nezbytnou podmínkou. V kurzu se 
naučí modelovat kopie podle sádrové 
předlohy, modelovat portrét a figuru  
a také volné kompozice. Osvojí si 
rovněž základy štukatérské práce  
a budou provádět sochařská díla  
v různých materiálech - kámen, dřevo, 
keramika, papír, epoxidová pryskyřice. 

Kurz je určen dospělým zájemcům  
o kresbu, kterým poskytne komplexní 
základy kresebné tvorby, předchozí 
zkušenosti tedy nejsou nezbytnou 
podmínkou. V kurzu se žáci budou 
věnovat studiím zátiší, portrétu  
a figury i volné tvorbě. Budou se učit 
realizovat kresbu v různých materiá-
lech a různých grafických technikách. 
Výuku kresby pan Vojtěch Malaník, 
akademický sochař s bohatou peda-
gogickou praxí. 

KeramiKa pro dospělé sochařsKá tvorba Kresebná tvorba 

Kurz akrobatického rokenrolu slouží 
jako přípravka špičkového soutěžního 
oddílu při TJ Sokol Pražský v Praze 
2, do něhož pak ty nejšikovnější děti 
mohou přejít. Tento oddíl trénuje 
všechny soutěžní kategorie včetně 
dívčí formace a jeho členové se 
pravidelně umisťují na předních mís-
tech v tuzemských i mezinárodních 
soutěžích. Do hodin přípravky pro děti 
od 6 do 12 let je zařazena komplexní 
pohybová výchova se základy gym-
nastiky a rokenrolu. 

aKrobaticKý rocK´n´roll

Kurz je určen dětem od 6 let, které 
zajímá a baví divadlo a chtěly by trávit 
svůj volný čas s podobně naladěnými 
vrstevníky. Program kurzu je zaměřen 
na všestranný rozvoj dramatické-
ho nadání. Činnost v dramatickém 
kroužku má pozitivní vliv na rozvoj 
představivosti a fantazie, zlepšení 
mluveného a pohybového projevu, 
schopnost kolektivní tvořivé spoluprá-
ce a podporu vlastního vyjádření  
a prosazení. To vše za pomoci her  
a improvizací, které postupně vedou  
k přípravě divadelního představení.

dramaticKý soubor: 
stonoŽKa 

U všech jazyků nabízíme různé stupně 
pokročilosti. Kurzy určené dospělým 
vedou kvalifikovaní tuzemští lektoři 
se státní zkouškou z jazyka a dlouhou 
pedagogickou praxí včetně cizoja-
zyčných škol, dostatečně zkušení 
a trpěliví, ostýchat se tedy nemusí 
ani chroničtí začátečníci. V každém 
případě doporučujeme všem kromě 
naprostých začátečníků navštívit 
zkušební lekci. Tak si nejlépe uděláte 
představu, zda vám kurz bude skuteč-
ně vyhovovat a zda bude odpovídat 
úrovni vašich znalostí.

angličtina, němčina, 
francouzština, italština 

Různé formy cvičení, které probíhají 
každé úterý, středu a čtvrtek ve večer-
ních hodinách. Po vyplnění přihlášky 
na tento kurz je možné chodit libovol-
ně na jakékoliv hodiny vypsané  
v rozvrhu. Vyzkoušet můžete tyto 
druhy cvičení: tabata (HIIT), pilates, 
bosu core, powerjóga, zumba, bosu 
dynamic a balanční cvičení. Jednotlivé 
lekce stojí 70 Kč a platí se vždy hotově 
před hodinou. 

cvičení pro dospělé

Jóga po porodu je speciální program 
pro maminky připravený na obdo-
bí přibližně 10 měsíců od porodu. 
Program představuje pozvolnou 
regeneraci organismu v návaznosti na 
poporodní fáze. Působí pozitivně na 
reprodukční systém a na hormonální 
rovnováhu. Posiluje svalstvo v bederní 
oblasti a kolem páteře, což vede ke 
správnému postavení pánve  
a správnému držení celého těla. Cvi-
čení podporuje vitalitu a přispívá  
k psychickému uvolnění. 

Jóga poporodní 

Dopolední soubor Cvičení proti bole-
stem zad a kloubů je tematicky vybrán 
na základě dlouhodobých zkušeností 
lékařů a rehabilitačních pracovníků. 
Do každé lekce jsou zařazena relaxač-
ní, protahovací a posilovací cvičení, 
jejichž cílem je odstranit případná 
zablokování a chybné pohybové stere-
otypy a postupně zvyšovat výkonnost 
cvičenců. Dále je zařazováno dechové 
cvičení, které podporuje imunitu  
a obnovuje energii. Tento soubor 
neobsahuje meditační cvičení. 

Jóga proti bolestem zad 

Podrobnější informace a přehled všech kurzů najdete na  
www.pruhon.cz/kurzy. Veškeré dotazy ohledně jednotlivých kurzů 
vám ráda zodpoví Alena Kulhánková, a to telefonicky: 601 324 
846, emailem: kurzy@pruhon.cz nebo osobně v kanceláři č. 2.

A4_kurzy_Prosinec_2015.indd   1 23.11.15   12:16
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SlUŽBy
•  ELEKTRIKÁŘSKÉ	PRÁCE	–	Erben: opravy i rekonstrukce, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•  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

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

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

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

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

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

•  PŘIJÍMÁME	NOVÉ	PACIENTY	K	REGISTRACI.	Poliklinika 
Řepy: mUDr. Albertová, mUDr. Šuková, 3. patro. 
Ordinační doba 8 – 18 hod. www.aa-asklepios.cz 
 	Tel.:	235	302	689,	235	312	734

•  HODINOVÝ	MANŽEL.	Voda, topení, elektro, drobné 
údržbářské a montážní práce.  Tel.:	775	579	532

ZAMĚSTNÁNÍ
•  PŘIJMEME	PRODAVAČE	V	ARMYSHOPU	NA	BÍLÉ	HOŘE,	

čistovická 15. Prac. doba Po – Pá, 15 – 19 hod. Vhodné 
pro důchodce.	www.e-armyshop.cz		 Tel.:	776	290	619

•  Přijmeme	automechanika.	 Tel.:	235	316	878

•  ŠALANDA	U	PRŮHONU	přijme pomocnou sílu 
do kuchyně na doplnění týmu. 	Tel.:	235	301	235

ByTy
•  POMŮŽU	VÁM	S	PRODEJEM	VAŠÍ	NEMOVITOSTI.		

	 Tel.:	605	500	768

•  VYKOUPÍME	VAŠI	NEMOVITOST.		 Tel.:	605	500	768

OSTATNÍ
•  PRODÁM	GARÁŽ nA mAkOVskÉhO UL. Tel.:	603	805	894

•  Prodám	chatu	v	zahr.	osadě	Stodůlky.	170	000	Kč.		
	 Tel.:	737	654	617

•  PRONAJMU	DLOUHODOBĚ	GARÁŽ	(BOX),	
kOnečnÁ ŘePy ii. 	 Tel.:	731	438	010

Chcete	u	nás	inzerovat?	
každé čtvrté otištění s 50% slevou, linhartovam@repy.mepnet.cz

vánocní akce!

InStyle

Otevřeno Po – Pá: 9 – 19 h, So 9 – 12 h 
OC Řepy – 2. patro sle

va

10
%

Sleva platí do 31. 12. 2015

Nově otevřený obchod  
s dámskou módou
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OPRAVY PRAČEK – LANSDORF
Praha-Řepy, Krolmusova 348/25

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

Příjem zakázek nepřetržitě!

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

Rekonstrukce, 
bytová jádra, 

koupelny, byty 

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

VÝROBA DEK A POLŠTÁŘŮ

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ
DOPRAVA  ZDARMA

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

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ
DOPRAVA  ZDARMA

VŠE PRO VÁŠ BYT

NEVANOVA  1045 (dílna)
1047 (prodejna)

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

Pracovní doba:  Po–Pá  8.00–18.00 hod.

Rehapo-masáže
Rehabilitace a masáže – odborná 
péče o Vaše záda a pohybový aparát 
fyzioterapeutkou s bohatou praxí. 
Sleva na první ošetření, výhody pro stálé 
klienty!!!

Více na www.rehapo-masaze.webnode.cz 
nebo tel. 605 429 476

Jedná se o nadstandardní péči,  
kde zákazníci naleznou 
profesionální ošetření 
a individuální přístup.

Adresa: Zrzavého 1084/14, 
Praha 6 - Řepy, 
prostor Elite studia

Pøedvánoèní focení

7. - 8. prosince
13  - 21 hod

Více informací a rezervace termínù
www.pochoden-praha.cz
info@pochoden-praha.cz

Dejte svým blízkým originální
dárek. Díky na�emu foto-
grafovi získáte krásné vánoèní
fotografie!

299 Kč
Cena od

měsíčně

OC Řepy (5. patro), Makovského 1392/2b, Praha 6
Mobil: 731 042 424, e-mail: info@drfit.cz

Otevřeno 24h denně,
7dní v týdnu

pro registrované členy.
Zkušební cvičení zdarma!

Nové
fitness

v
OC Řepy

www.drfit.cz

inzerce_188x70mm:Sestava 1  23.11.2015  13:04  Stránka 1

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

Ú K L I D O V É  P R Á C E

JAN BÖSSER
Žalanského 36/29, 163 00 Praha 6

tel.: 603 423 612 • bosser@volny.cz

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

malování • lakování
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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

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 :)

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

Centrum zdraví Vinohrady, Vinohradská 53, Praha 2 - Vinohrady, 
telefon: 608 203 923 a www.krasa-zdravi.cz

Snadné dopravní spojení z Řep – cca 5 min. tram č. 11 z I.P. Pavlova

Zkušební ošetření

(včetně konzultace)

50,- KčVýhody metody BIOCON 2000
• neinvazivní, bezbolestná a bezpečná metoda 
• bezkontaktní aplikace – není nutné se svlékat 
• výrazné, příjemné a důkladné cvičení svalů 
• délka 1 aplikace pouze 20 min. 

SVĚTOVÝ PATENT – BIOCON 2000
Zpevnění vnitřních pánevních svalů 
bez námahy a ostychu

INDIKACE – ŽENY
• Před těhotenstvím
• Při potratech 
• Po porodu
•  Při bolestech zad, kyčlí 

a kostrče 
•  Při bolestivém sexuálním 

styku 
•  Při orgastických poruchách 
•  Při poklesu až výhřezu 

orgánů malé pánve 
•  Při bolestivé menstruaci 
•  U všech forem inkontinence 

moči

INDIKACE – MUŽI
•  Pro snížení rizika zbytnění 

prostaty 
•  Po operativním zákroku 

s prostatou
•  V období výskytu problémů 

s prostatou 
•  Pro zvýšení sexuální 

aktivity
•  Při časté bolesti hlavy 
•  Pro správné držení těla 

bezbolestná záda
•  Při i malém náznaku 

inkontinenčních problémů 

KU
PÓ

N
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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

školka MODŘÍNEK

■  milé tety, 
velká 
zahrada, 
skvělé 
reference, 
dobrá 
dostupnost (u Karlovarské ul.)

■  příznivé ceny – měsíční paušál 
(7–17:30 hod.) 6 500,- Kč, 
možnost zkrácených docházek

více na www.skolka-modrinek.cz 
nebo na tel. 776 277 392

Prodlužování řas značkou 
VIOLET LASHES 
a kosmetické služby renomované české značky 
FOR LIVE & MADAGA. 

Cena první aplikace 1 200,-
(včetně doplnění do 14 dnů ZDARMA)

Kosmetické ošetření 450,-

Více na www.violetbeauty.cz 
nebo tel.: 777 970 700
Zrzavého 1084/14, 
Praha 6 - Řepy, 
prostor Elite studia

KOMPLETNÍ PREVENCE A LÉČBA
PSŮ, KOČEK A DROBNÝCH ZVÍŘAT
Veterinární klinika DELTA MVDr. Michael Růžička, s.r.o.

✃

Drahoňovského 810/1 
163 00 Praha-Řepy

Ordinační hodiny:
Po–Pá: 08:00 –11:30, 15:00 –20:00
So: 09:00 –12:00

Operační hodiny:
Po–Pá: 11:30–15:00

gsm: 731 215 116 
e-mail: delta@vkd.cz 
www.veterinadelta.cz

Spojení: autobusová a tramvajová  
zastávka Slánská a potom cca. 5 minut 
pěšky ulicí Drahoňovského.

  Očkování, odčervení, čipování,  
vystavení europasů

  Chirurgické zákroky

  RTG vyšetření

  Sonografické vyšetření

  Vyšetření moči

  Mikroskopické vyšetření

  Odběry a vyšetření krve

  Dermatologické vyšetření

  Odstranění zubního kamene ultrazvukem

  Hospitalizace

  Prodej léků, klinických diet a krmiv

  Možnost objednání na konkrétní čas
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Veterinární klinika Delta
MVDr. Michael Růžička, s. r. o.

Drahoňovského 810/1
Praha 6 - Řepy 163 00

Gsm: 731 215 116
E-mail: delta@vkd.cz

www.veterinadelta.cz

Ordinační hodiny:
Po–Pá: 8.00–11.30, 15.00–20.00

So: 9.00–12.00

Operační hodiny:
Po–Pá: 11.30–15.00
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nOVĚ OTEVŘEnO!
✁

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

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

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

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

Kosmetický a kadeřnický salon

Giaccomo



INZERCE

31

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

          

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

      na masáž ci kosmetické ošetrení.      na masáž ci kosmetické ošetrení.
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PRODEJ

e-shop prodejna sklad

WWW.PENTA.CZ

na počkání

sleva platí
do konce prosince 2015

Kupón vystřihněte 
a předložte při odběru 

zboží na pobočce
Praha Řepy

K
ód

: 1
2-
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in
ec

KUPÓN

Na sortiment
značky G21

Sleva bude odečtena ze zobrazených cen.

Vyberte vánoční dárky právě u nás… rychle a bez čekání. 

6 540,- 4 449,- 6904262

Trampolína G21 s ochrannou sítí 
305cm, červená

Dětské nářadí G21 
v setu 18ks

299,-

BLENDER G21 Perfect smoothie
Výkon: 1500 W, 35000 ot/min.

5 499,-690792 6008100 777010

Odvlhčovač G21 intense 
16 kapacita 16l/24h, nádržka 3l


