
Z P R A V O D A J  P R A h y  1 7  |  P R O s i n e c  2 0 1 6  |  R O č n í k  2 2  |  Z D A R m A

ŘEPSKÁ

Adventní koncerty v kostele sv. Rodiny

Slavnostní vyhlášení dětské Atletické ligy 2016

Změny při vyřizování osobních dokladů v roce 2017

Veselé Vánoce a šťastný 
    nový rok!
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milí čtenáři,

začala nám doba adventní a já pevně věřím, že si jí užíváte stejně jako já.
Vždyť kdy jindy bychom se měli zastavit a přemýšlet, možná i trochu bilancovat nebo vzpomínat na 
ty, kteří již s námi u jednoho stolu Vánoce neoslaví. Přeji vám, aby se vám podařilo nenechat si zka-
zit tuto tak trochu magickou dobu masáží reklamních sloganů a spotů, které se na nás valí z médií. 
Zkusme se místo toho vrátit k tradicím, jít si nařezat „barborky“, užít si s dětmi mikulášskou nadílku 
a rej čertů nebo si třeba připomenout tajemnou obchůzku Lucek. Věřím, že vám k této pohodě při-
spěje i náš časopis, ve kterém naleznete spoustu pozvánek na různé předvánoční akce. samozřejmě 
nechybí ani ohlédnutí za děním minulým.
Dovolte mi tedy, abych vám popřála krásné prožití adventu i vánočních svátků a v novém roce jen to 
dobré!

Radka Sálusová

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

Aktuálně 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, Žalan-
ského 291, Praha-Řepy.

PŘÍŠTÍ	ZASEDÁNÍ	ZASTUPITELSTVA	MČ	PRAHA	17	SE	KONÁ	14.	12.	2016	OD	16	HODIN.
Místo	konání:	Kulturáček	na	Bílé	Hoře,	Ke	Kulturnímu	domu	14,	Praha	17	-	Řepy
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Přerušení	provozu	a	zajištění	náhradního	vánočního	provozu	mateřských	škol	Městské	části	
Praha	17	ve	dnech	27.	–	30.	12.	2016
Rada souhlasila s přerušením provozu v mŠ socháňova, Bendova, Laudova se spec. třídami  
a zajištěním vánočního provozu v mŠ PAsTeLkA, Španielova 27/1316, od 27. 12. 2016 do 
30. 12. 2016, pokud rodiče své děti přihlásí do 8. 12. 2016.

Bikrosclub	Řepy	–	pořádání	Evropského	poháru	BMX
Rada souhlasila se záštitou městské části Praha 17 nad pořádáním evropského poháru BmX, který 
se bude konat od 19. 5. do 21. 5. 2017 a schválila spolufinancování významné sportovní akce 
evropský pohár BmX z finančních prostředků městské části Praha 17.

Schválení	 přijetí	 dotace	 na	 projekt	 „Dětské	 centrum	 osobního	 růstu	 v	 Psychosomatickém	
centru“ v rámci Operačního programu Praha – pól růstu
Rada souhlasila a doporučuje Zmč schválit přijetí dotace na projekt „Dětské centrum osobního 
růstu v Psychosomatickém centru“ v rámci výzvy OP PPR č. 1 - navýšení kapacity předškolního, 
základního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let, ve výši 5 423 900 kč. 

Stavební	úpravy	křižovatky	ul.	Selských	baterií	a	U	Boroviček	a	dopravní	
propojení	s	ul.	Na	Fialce	I/II	–	dopracování	projektové	dokumentace	
Rada souhlasila s nejvýhodnější nabídkou uchazeče na dopracování projektové dokumentace 
ke stavebnímu povolení (v souladu s požadavky správců technické infrastruktury) vč. výkazu vý-
měr a kontrolního rozpočtu, inženýrskou činnost a výkon autorského dozoru.

Pranostiky na prosinec

Studený prosinec 
– brzké jaro.

Po studeném prosinci bývá úrodný rok.

Když přijde sv. Lucie, 

najde tu už zimu.

Když Kateřina po ledě už chodívá, 

Eva potom blátem oplývá.

Jaké je počasí na sv.
 Barboru, 

takové bývá až do Vánoc.

Zelené Vánoce – 
bílé Velikonoce.
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Vážení čtenáři,
nastal nám čas adventu a zanedlouho se 
můžeme těšit na Vánoce. mnozí z vás se již 
pustili do generálního úklidu, děti urči tě píší 
Ježíškovi a ve svých dopisech prosí o splnění 
těch nejtajnějších přání. A víte co? Já jsem 
letos také napsala Ježíškovi, s prosbou, aby 
mi splnil má přání. A rozhodla jsem se, že se 
s vámi o obsah svého dopisu podělím!
Tak tedy… „milý Ježíšku, tužeb má každý z nás 
moc a určitě potěší každý dáreček, který k těm 
letošním Vánocům dostanu. Přesto bych si ne-
skromně přála několik věcí, které by potěšily 
nejen mě, ale snad nás všechny „Řepany“. 
Ze všeho nejvíc si přeji vyřešení protihlukové 
stěny při ulici slánská. Těch dohadů s magis-
trátem bylo v letošním roce již dost a já bych 
moc chtěla, aby se v příštím roce podařilo 
vybudovat důstojnou protihlukovou stěnu, 
která by všem lidem, žijícím v blízkosti, jejich 
komfort bydlení podstatně zvýšila.
mé druhé přání se týká sportovního centra 
na chobotě. Tomuto projektu jsme věnovali 
hodně úsilí a teď zbývá už jen krůček k tomu, 
abychom mohli opravdu začít stavět. Pokud 
se to v příštím roce opravdu povede, budu mít 
velkou radost. sice nežijeme v pohádce, ale 
přání bývají tři. A tak, milý Ježíšku, i já mám 
ještě třetí přání. Řepy nutně potřebují Dům 
s pečovatelskou službou, protože ať chceme 
nebo ne, všichni stárneme. Tak věřím, že pří-
ští rok se podaří zhotovit finální projekt, aby 
se brzy mohlo začít s realizací i této stavby. 
Ježíšku, vím, že asi není lehké splnit vše, co 
si my, lidé, přejeme, ale já pevně věřím, že se 
má přání stanou skutečností.“
A to samé přeji i vám – ať se vám o těch letoš-
ních Vánocích splní i ta nejtajnější přání a do 
nového roku 2017 vykročíte tou správnou 
 nohou! 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 jsme si připomněli 11. listopadu, 
uctili zástupci městské části Praha 17 památku padlých. Pietní akt se stejně jako 
v letech minulých konal na několika místech v Řepích. Věnce k památníkům položili 
starostka mgr. Jitka synková spolu se zástupci martinem markem, Jaroslavem hájkem 
a Jiřím masopustem.

sraz v sobotu  

7. ledna 2017 v 16 hod. 

před kostelem 

sv. Rodiny

Živý betlém bude následně probíhat na zahradě kláštera sester boromejek.

Součástí bude také zpívání koled a malé pohoštění.

Radostné prožití vánočních 
svátků a v novém roce 2017 
mnoho úspěchů  
a spokojenosti

Vám za celou Městskou  
část Praha 17

    přeje

Jitka Synková,
starostka

Foto: -mish-
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OTÁZKA MĚSÍCE PROSINCE

Téma měsíce: Veřejné dění
myslíte si, že se řepští občané zajímají o veřejné dění?

Dle účasti na tradičních akcích jako jsou čaroděj-
nice či Babí léto, nebo besedy na řepská témata, 
ano. i Řepská sedmnáctka je čtena. Usuzuji z toho, 
že mi spoluobčané občas vyčítají, že ji ještě nema-
jí ve schránce, nebo co bychom tam měli napsat. 
nechápu však malý zájem o obecní volby. Posledně 
byla účast 34%! Přitom to jsou právě ty volby, které 
ovlivní život každého z nás, máme možnost zvolit 

konkrétní lidi, sousedy, které známe! To opravdu 2 občany ze 3 neza-
jímá, co se tady v příštích 4 letech bude dít? To jim nevadí, že o nich 
rozhoduje aktivní menšina? 

A také nechápu nezájem o jednání Zastupitelstva, které se schází 
5–6 krát ročně. To není zas tak často. Vidím tam stále stejné lidi – pře-
vážně z okruhu Úřadu městské části, Optimisu a centra sociálně zdra-
votních služeb. Z ostatních 1–2 osoby. Přitom tam se právě mohou ze-
ptat na to či ono zastupitelů či úředníků z radnice. někteří říkají, že 
jsou ještě v práci. ne všichni. někteří pracují na směny, někteří nepra-
cují. kdyby se jednání přesunula do večerních hodin, tak by zase vařili 
večeři a sledovali televizi. Bylo by dobré, aby si zkontrolovali zastupite-
le, jak chodí do práce. možná by se podivili nad dlouhodobou neúčastí 
některých a příště již by neuvěřili, až jim zase před volbami budou říkat, 
jak se o ně budou prát, když od nich dostanou hlas!

To je věc, nad kterou se občas zamýšlím. Tedy ne 
odpovědí na otázku zda, ale jak dosáhnout toho, 
aby se obyvatelé více o dění v Řepích zajímali. stále 
ještě s sebou neseme dědictví původní „noclehár-
ny“, přestože se situace už dávno výrazně změnila. 
Značná část mých spoluobyvatel si toho ale jaksi 
nevšimla a ani se o to nesnaží. Jakoby považovali 
nudné prostředí periferie za cosi pevně daného. 

na různých akcích vídám stále stejné tváře a jde jen o zlomek počtu 
všech obyvatel Řep. nejhorší ale je, že stále nemohu přijít na to, co ra-
dikálního udělat pro zlepšení. nejspíše bude potřeba ještě spoustu času 
a další generaci, aby si lidé ve větším množství uvědomili, že se tu stále 
něco děje a nejsme už dávno odkázaní jen na sezení doma u televize 
nebo nejbližší hospodu :-)

Řekla bych, že asi moc ne. Já sama sleduji pouze 
témata, která se mě přímo konkrétně dotýkají. 
Vzhledem k tomu, že jsem momentálně na mateř-
ské dovolené, tak mě samozřejmě nejvíc zajímá, 
jaké akce se konají pro děti, případně, kde se 
opravuje nějaké hřiště. na podrobnější sledování 
aktuálního dění třeba na řepské radnici nemám 
v současné době čas. myslím, že podobně je na 

tom spousta maminek z mého okolí.

Naďa Nemerová

Jan Bösser ODS

Jan Černý ČSSD

Veřejné dění v Řepích sleduji jen občas. musím 
přiznat, že jsem pracovně hodně vytížen a když 
večer přijedu konečně domů, jsem rád, že mám 
chvíli čas na rodinu. Rád bych někdy zašel na 
jednání zastupitelstva, abych se dozvěděl něco 
o připravovaných řepských projektech, ale pra-
covní vytížení mi to většinou bohužel nedovolí. 
Pokud mě však nějaké téma opravdu zajímá, ur-

čitě pro mě není problém si informace nalézt na webu nebo třeba 
i v časopise Řepská sedmnáctka.

Marek Bažil

Otázka na příští měsíc: Přání do nového roku
Co byste přáli městské části do nového roku 2017?

chcete-li se k otázce vyjádřit, kontaktujte redakci na e-mail: redakce@praha17.cz
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V	zastupitelstvu	jste	od	října	2013,	kdy	jste	
vystřídal	Ing.	Marii	Vaicovou,	vaši	matku.	
Proč	jste	se	rozhodl	v	práci	zastupitele	
pokračovat	i	v	dalším	volebním	období?
Pokračuji v práci zastupitele, jelikož jsem 
dostal podporu od místní organizace čssD 
v Řepích, které si hodně vážím, a zároveň 
celá čssD dostala podporu od svých voličů, 
kterým znovu tímto chci za čssD poděko-
vat. Realizovali jsme větší volební kampaň 
a čssD obdržela čtyři mandáty zastupitelů. 
nicméně je bohužel fakt, že jeden ze zastu-
pitelů již není v čssD a podporuje vládnoucí 
koalici. Jsem osobně rád, že čssD místo dvou 
mandátů obdržela čtyři mandáty a věřím, že 
v dalších volbách přesvědčíme voliče, že čssD 
je důvěryhodná a kvalitní politická strana 
a obdržíme více mandátů a díky tomu budeme 
mít větší prostor pro prosazování našeho vo-
lebního programu. 

Více	než	deset	let	jste	členem	ČSSD.	
Čím	Vás	oslovuje	právě	tato	strana?
Velice se mi líbí tradice a hodnoty čssD a mož-
nost diskuse uvnitř strany. Zároveň mám silné 
sociální cítění, kdy stát by měl pomoci svým 
občanům, ale zase musí omezit zneužití této po-
moci. každý se někdy může dostat do problémů 
a nemusí to umět vyřešit sám. nicméně pokud 
někdo chce zneužívat sociální systém pro svůj 
vlastní prospěch, tak to není správné a nesmí 
se to podporovat. čssD je levicová strana, která 
má tradici již od roku 1878 a je nejdéle fungující 
politická strana na území čR. 

Změnila	se	nějak	vaše	práce	
v	zastupitelstvu	za	dobu	Vašeho	
působení?
Ano, bohužel změnila. Opozice ve stávajícím 
složení nemá žádnou sílu a ani skoro bohu-
žel kontrolní. Vládní koalice si prosazuje své 
představy např. výstavbu sportovního centra 
na chobotě apod. Pokud opozice má jiný názor 
na vedení a chod městské části Praha 17, tak 
je jednoduše přehlasována na zastupitelstvu. 
nicméně ctím pravidla demokracie a takto 
to dopadlo v rámci volebních výsledků. Obá-
vám se však, že finanční prostředky, které má 
městská část razantně ubydou a v rámci dal-
ších volebních období se Řepy mohou dostat 
i do finančních problémů vzhledem k „me-
galomanským“ představám stávající vládní 
koalice. 
naštěstí se podařilo z magistrátu hl. m. Prahy, 
i díky přičinění čssD, prosadit dotaci na ba-

zén ve výši 75 miliónů kč. Tak mám radost, že 
část f inancí pro tuto aktivitu bude hrazena 
z magistrátu a nikoliv všechno z pokladny 
Řep. 

Čemu	se	věnujete	v	civilním	zaměstnání?	
Podnikám v oblasti iT a kybernetické bezpeč-
nosti, konzultační služby. moje odbornost je za-
měřena primárně na informační systémy. Je to 
kreativní práce, která mě naplňuje. 

Právě	probíhá	další	vlna	prodeje	bytů	–	jaký	
je	Váš	názor	na	tuto	problematiku?
Toto je hodně komplikovaná záležitost. Jelikož 
městská část má příjem do své pokladny z pro-
deje bytů ihned a může tyto prostředky využít 
pro realizaci svých projektů pro občany, což je 
krátkodobé řešení a zároveň pokud městská 
část vlastní a má svůj bytový fond, může jej 
nabízet svým občanům, kteří potřebují bydlet 
a zároveň je zde stálý příjem do pokladny Řep. 
V principu je důležité, aby Řepy měly svůj byto-
vý fond, který je nutný pro potřeby svých ob-
čanů ať už se jedná o byty pro seniory, sociální 
byty, startovací byty a další byty, tak zároveň 
chápu, že každý občan, když žije v Řepích, má 
zájem odkoupit si nájemní byt do svého osob-
ního vlastnictví. 
Pokud by městská část neměla žádné byty k dis-
pozici, tak by se nemohla plně postarat o své 
občany. Připomínám však, že je zcela nereál-
né, aby byty byly prodávány jako před 15 lety, 
protože v tu chvíli by se městská část vystavila 
riziku porušení povinnosti při správě cizího 
majetku. Proto doporučuji, aby se již stávající 
vlna dokončila a městská část našla prostranství 
pro výstavbu nových bytů, které by primárně 
sloužily jako startovací, sociální byty či byty pro 
seniory. 

Jak	se	díváte	na	velké	projekty,	které	se	
v	Řepích	plánují?
V rámci této otázky jsem velice skeptický. 
mám z realizace „velkých“ projektů v Řepích 
špatný pocit. mrzí mě, že skoro vše se f inan-
cuje z pokladny Řep, přičemž je možné zajistit 
f inance jak z magistrátu Prahy, tak i z minis-
terstev či eU. Řepy nejsou tak velká městská 
část, která by si podle mě mohla dovolit in-
vestovat např. 300 miliónů korun do jednoho 
velkého projektu. 
Toto je však odpovědnost vládnoucí koalice, 
a pokud takovéto konání poškodí občany či 
městskou část Řepy, zcela nepochybně z toho 
budou vyvozeny důsledky. 

Jak	dlouho	v	Řepích	žijete	a	co	se	Vám	tu	
líbí?
V Řepích žiji již velice dlouho, od základní školy, 
tj. 25 let. V Řepích se mi líbí a vidím, jak se život-
ní úroveň zlepšuje. nicméně vidím i stále nedo-
statky a to je parkování v Řepích a bezpečnost. 

Chybí	Vám	v	Řepích	něco?
Určitě mi chybí parkovací domy pro obyvatele 
Řep. např. v ulici mrkvičkova je situace neúnos-
ná, ale takováto situace je i v jiných ulicích. Jeli-
kož jsou nově zavedeny zóny parkovacího stání, 
tak nalezneme v Řepích zaparkovaná auta, kte-
rá zde majitelé ze středočeského kraje nechají 
při cestě do zaměstnání. Dále zde určitě chybí 
metro, které by dopravě v Řepích zcela jistě po-
mohlo. V neposlední řadě dům pro seniory a více 
startovacích a sociálních bytů. A jako třešničku 
na dortu jsme mohli místo sportovního areálu za 
300 miliónu kč postavit jen venkovní koupališ-
tě pro naše občany tak, aby to bylo dostupnější 
a levnější a za ušetřené peníze jsme mohli udě-
lat jiné, smysluplnější projekty pro blaho našich 
občanů. 

Děkuji za rozhovor.
Radka Sálusová

Otázky pro Martina Vaice
V prosincové Řepské sedmnáctce uzavíráme náš cyklus rozhovorů představujících 
jednotlivé členy zastupitelstva. Dnes vám představujeme Martina Vaice, který je 
členem našeho zastupitelstva druhé volební období. 

Martin	Vaic	(ČSSD,	věk	34	let)
•  Pracuje jako podnikatel.
•  svobodný, bezdětný.
•  V Řepích žije od roku 1991.
•  Zájmy: rodina, práce, politika, kultura, 

sport, dobré knížky a filmy. 

Foto: Archiv Martina Vaice
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Završení celé série dětské Atletické ligy proběhlo v neděli 6. listopadu, 
stejně jako v loňském roce v sále kc Průhon. Úspěšným mladým sportovcům 
ceny předal samozřejmě tvůrce celého projektu Tomáš slavata společně se 
starostkou naší městské části Jitkou synkovou a ředitelkou ZŠ Jana Weri-
cha Zuzanou martinovskou.
Předáno bylo několik desítek pohárů, které potěšily děti od nejmenších 
školkových kategorií až po sportovce –náctileté. Drobné ocenění si odná-
šely všechny děti, které se celé série účastnily.
V závěru příjemného odpoledne byla předána horská kola Author šťastným 
výhercům.

Zajímavým zpestřením celého setkání byla jistě novinářská projekce doku-
mentu „Filantrop Tomáš slavata“ za účasti autorky Theodory Remundové. 
Tento dokument byl uveden také v listopadu v české televizi. Pořad, který 
natáčela Theodora Remundová v projektu Jany Počtové „Filantrop“, je za-
chycením práce Tomáše slavaty v realistickém pohledu jak na rodinu, tak 
na problémy dětí, o které se Tomáš stará. 

nezbývá než poděkovat všem, kteří se na celém projektu podíleli a těšit se 
na sportovní klání opět příští rok!

-ras-

Slavnostní vyhlášení dětské Atletické ligy 2016

Dne 4. 11. 2016 se v mense gymnáziu v Praze Řepích uskutečnilo krajské 
kolo již 9. ročníku Logické olympiády pořádané mensou čR. Ve třech ka-
tegoriích se utkalo 147 regionálně nejúspěšnějších řešitelů, kteří v no-
minačním kole obstáli v tvrdé konkurenci 4 593 soutěžících z celé Prahy.
V kategorii A nad celkem 49 soutěžícími z prvního stupně základních 
škol zvítězil Richard Dobíšek ze ZŠ na Šutce, Praha 8. První místo mezi 
52 žáky druhého stupně základních škol soutěžícími v kategorii B si vy-
bojoval matěj Dvořák z Gymnázia Jana keplera v Praze 6. A v neposlední 
řadě Filip Bialas z Gymnázia Opatov v Praze 4 na své cestě k vítězství 
v kategorii c překonal 46 soutěžících ze středních škol z Prahy. 
Ve svém zápolení vítězové pokračovali v celostátním kole konaném 
v pondělí 28. 11. 2016 již tradičně v míčovně Pražského hradu. soutěž je 
podporována nadací The kellner Family Foundation a školou Open Gate.
Obliba Logické olympiády stále vzrůstá. Počet registrovaných soutěží-
cích se každoročně zvyšuje o několik tisíc. Letos se přihlásilo rekordních 
61 451 dětí z 2 902 škol z celé české republiky. 
Ve čtvrtek 3. listopadu se uskutečnila soutěž Talent základek, kterou po-

řádá mensa gymnázium a ve které soutěží vždy 15 – 20 nejlepších dětí 
z nominačního kola Logické olympiády z městských částí Praha 5, 6, 13 
a 17. na soutěž přišlo 48 dětí ze 4. a 5. tříd ZŠ. soutěžilo se ve všeobec-
ném přehledu, kde byly otázky týkající se matematiky, zeměpisu, dějepi-
su, literatury, filmu, přírodopisu, občanské výchovy atd. 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 
poradily s otázkami typu „kde mají ve svém okolí nejbližší sportoviště, 
koupaliště nebo nemocnici či jaké noviny městská část vydává…“ 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 své mč převzali starostka Prahy 17 mgr. Jitka 
synková,  starosta Prahy 13 ing. David Vodrážka, starosta mč Praha 5 
mUDr. Radek klíma a starosta mč Praha 6 mgr. Ondřej kolář. 

Marcela Fatrová,
zástupkyně ředitelky Mensy gymnázia

Konalo se krajské kolo Logické olympiády 

Foto: -ras-



BylI jsmE přI tOm

7

stejně jako každý rok, tak i letos, se jistě všechny řep-
ské děti i dospělí již od konce října těšili na „Průvod 
sv. martina“.  Ten letošní se nesl ve znamení velmi 
chladného počasí. Dokonce svatý martin dostál lido-
vé pranostice a přijel s lehkým sněhovým popraškem.  
A jak vypadal ten letošní, mrazivý, svatomartinský 
svátek? Zahájení celého průvodu se stejně jako 
v letech minulých konalo v kostele svaté Rodiny, 
kde Otec Daniel Peter Janáček připomněl legendu 
a činy sv. martina. Všichni přítomní tak měli mož-
nost si nejen poslechnout zajímavou svatomartin-
skou legendu, ale také se trochu zamyslet nad jejím 
hlubším významem. Do vyprávění byly zapojeny 
i děti, které se tak mohly pochlubit svými znalost-
mi. Za doprovodu varhan pak kostelem zazněla pí-
seň o tomto světci.
následně byl průvod zahájen příjezdem tří jezdců 
na koních v čele se „sv. martinem“. Pak se již účast-
níci vydali na cestu ke kostelu sv. martina. cestu 
starou řepskou zástavbou tak rozsvítily desítky svě-
týlek blikajících z lampionů spokojených dětí.

U kostela byla naplánována malá zastávka. „sv. martina“ bylo možné vidět 
ve věži kostela, odkud symbolicky přetnul svůj plášť a připomněl tak hlavní 
motiv svatomartinské legendy. Bylo také možné si prohlédnout interiér 
kostelíka. Odsud zbýval již jen malý kousek na travnatou plochu před bu-
dovou radnice, kde čekalo lákavé občerstvení v podobě čaje a martinského 
rohlíčku.

Zde byl také již připraven ohňostroj, jehož barevná světelná záře udělala 
pomyslnou tečku za letošním průvodem. Zájemci se pak mohli ještě zú-
častnit mše svaté v kostele sv. martina.

Poděkování za krásný zážitek patří městské části Praha 17, Farnosti 
sv. martina, Pekárně erika, Zdeňku hrdinovi, ZŠ genpor. Fr. Peřiny – praco-
viště socháňova, Policii čR i městské policii a také řepským dobrovolným 
hasičům. Dále Dopravnímu podniku hl. m. Prahy a panu Bouškovi ze spo-
lečnosti Alfa pyros a společnosti Veolia.

-ras-

Svatý Martin přijel „na bílém koni“
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Velkoobjemové kontejnery  
v PROSINCI
Velkoobjemové	 kontejnery	 (VOK)	 budou	 přistavovány	 ve	 všední	
dny	v	odpoledních	hodinách	od	14	do	18	hod.	a	o	víkendu	od	12	do	
16	 hod.	 Po	 celou	 dobu	 přistavení	 bude	 přítomna	 obsluha,	 která	
bude	koordinovat	ukládání	odpadů.	VOK	nebudou	na	daném	sta-
novišti	zůstávat	přes	noc.

•				 1.	12.	Parkoviště	u	objektu	Bílý	Beránek	(Šímova	ul.)

•				 2.	12.	Parkoviště	Hofbauerova	x	Žufanova

•				 3.	12.	Křižovatka	ul.	Laudova	x	K	Trninám

•				 8.	12.	Parkoviště	v	ul.	Na	Moklině	(u	rest.	U	Hasiče)

•				 9.	12.	Ke	Kulturnímu	domu	x	U	Boroviček

•			10.	12.	Parkoviště	Drahoňovského

•			15.	12.	Parkoviště	u	objektu	Bílý	Beránek	(Šímova	ul.)

•			16.	12.	Parkoviště	Hofbauerova	x	Žufanova

•			17.	12.	Křižovatka	ul.	Laudova	x	K	Trninám

Nad	rámec	výše	uvedeného	harmonogramu	budou	v	období	vánoč-
ních	 svátků	 přistaveny	 další	 velkoobjemové	 kontejnery	 hrazené	
z	prostředků	městské	části:

I.	termín:	 přistavení		 25.	12.	2016			v	10	hod.
	 odvoz	 26.	12.	2016	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.	2016			v	10	hod.
	 odvoz	 27.	12.	2016	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 (lyže, jízdní kola apod.), koberce, podlaho-
vé PVc, umyvadla a záchodové mísy.

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

nádoby (popelnice, kontejneru) 

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

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

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

✗   stavební	suť

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

Ing. Vladimíra Šrámková,
Odbor životního prostředí a dopravy

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

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

•	Praha	5	–	Jinonice,	ul.	Puchmajerova,	tel.:	731	142	348

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

Ing. Vladimíra Šrámková,
Odbor životního prostředí a dopravy

městská část Praha 17 není zodpovědná za případné změny časů 
ani termínů přistavení VOk. služby jsou financované z prostředků 
magistrátu hl. m. Prahy a zprostředkovávány společností 
Pražské služby a. s. a Fcc Group s.r.o. (dříve A.s.A.). 

V případě, že zjistíte nedostatky v poskytované službě, nahlaste 
tuto skutečnost prostřednictvím emailu callcentrum@psas.cz / 
cisterepy@praha17.cz nebo na tel.: 235 300 655.

Děkujeme!

UPOZORNĚNÍ	PRO	OBČANY

Vánoční stromky
Pravidelný svoz, který začíná 25.	12.	2016, 
odveze od nádob se směsným odpadem 
veškeré volně odložené vánoční stromky. 
Prosíme	 občany,	 aby	 vánoční	 stromky	
odkládali	vedle	nádob	na	směsný	komu-
nální	 odpad	 a	 tím	 nesnižovali	 kapacitu	
objemu	 nádob	 pro	 ostatní	 odpad. Vá-
noční stromky ne patří na stanoviště separovaného odpadu a na 
stanoviště nádob směsného komunálního odpadu umístěných 
v domech, popřípadě vnitroblocích, kde se provádí vynáška ná-
dob přes prostory objektu. V tomto případě odkládejte vánoční 
stromky před objekt, na místo přistavení nádob k výsypu.

Ing. Vladimíra Šrámková,
Odbor životního prostředí a dopravy

Dostáváte Řepskou 17 
do schránky?

Pokud tomu tak není,  
kontaktujte redakci: 

234 683 544, 720 524 688, 
redakce@praha17.cz

ŘEPSKÁ
Z P R A V O D A J  P R A h y  1 7  |  ř í J e n  2 0 1 6  |  R O č n í k  2 2  |  Z D A R m A

Získali jsme prvenství v zadávání veřejných zakázek

Křest nové knihy: Šlechtična a loupežník

Výstava Tomáše Hřivnáče v KC Průhon

ŘEPSKÁZ P R A V O D A J  P R A h y  1 7  |  l i s t O P A D  2 0 1 6  |  R O č n í k  2 2  |  Z D A R m A

Co přinese začátek adventuSvatomartinský průvod: 11. 11. 2016Protihluková stěna na Slánské má reálnou podobu
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každý z nás jednou za čas potřebuje výměnu občanského průkazu nebo no-
vý cestovní doklad a nastává problém, jak si ho vyřídit, aby člověk neztratil 
zbytečně mnoho času čekáním. 
Už před několika lety Úmč Praha 17 zavedl na tyto agendy vyvolávací sys-
tém, který umožnil žadatelům čekání bez stání ve frontě u konkrétních 
dveří. Toto zařízení však samozřejmě nevyřešilo problém, že nikdo před 
příchodem do budovy neví, jaké množství lidí přišlo ve stejné záležitosti 
na úřad před ním a v extrémním případě, zda nebude muset přijít až ná-
sledující úřední den. Určitou pomocí samozřejmě bylo zavedení možnos-
ti objednání na konkrétní hodinu prostřednictvím www stránek městské 
části (www.repy.cz). mnozí této možnosti využili a využívají. Pro ně je 
dosaženo efektu, že jsou odbaveni do několika minut a nepřicházejí s ne-
jistotou, kolik času stráví čekáním. co ale ostatní klienti, kteří možnost 
objednávacího systému nevyužili? Upřímně řečeno, mají pocit, že je nyní 
předem objednaný klient předběhl a jsou nespokojeni. každé dlouhé če-
kání je nepříjemné, vytváří se nervozita a špatná nálada, která se přenáší 
na úředníky. Při vlastním projednávání žádosti potom i úředník, který by 
měl být profesionálem, nenechat se ovlivnit, zůstat zdvořilý a vstřícný, se 
někdy takto nechová. Omluvou mu budiž to, že úředník je jen člověk a po 
několika hodinách náročného úředního dne při odbavování klientů, kteří 
jsou mrzutí dlouhým čekáním, mu může dojít trpělivost. 
Díky těmto úvahám se zrodil nápad následovat některé jiné úřady a sys-
tém změnit. Podstatou je, že by se každý klient objednával minimálně 
den předem prostřednictvím internetových stránek, kde by byly roz vrže-
ny termíny na celé úřední hodiny oddělení osobních dokladů s tím, že by 
ještě byly úřední hodiny pro výdej dokladů rozšířeny o úterý a čtvrtek 

od 10 do 12 hodin. stručně řečeno, to co dnes již funguje – tedy dvě vari-
anty: „čekat nebo objednat“, nahradit pouze jedinou možností: „Objednat 
a nečekat“. Jaký by byl efekt? možnost si naplánovat konkrétní čas k vyří-
zení osobního dokladu a trávit tak na úřadě minimální dobu. nebude třeba 
čekat v nejistotě, kdy přijdu na řadu, kolik času mi vyřízení dokladu bude 
trvat a zda, přijdu-li před koncem pracovní doby, budu vůbec obsloužen. 
Vyzvednout nové osobní doklady si mohu každý den. Úředník nemá důvod 
být nepříjemný. netvořily by se fronty, nestoupala by nervozita, nikdo by 
nepředbíhal a nebyl by důvod ke stresům a nepohodě. 
To zní dobře, ale někdo by se jistě zeptal, jak si poradí občané, kteří nemají 
počítač s internetem? Takovým občanům bude třeba poskytnout pomoc. 
Proto se momentálně jedná o možnosti, aby před zavedením povinného 
objednání přes www stránky existovala místa na úřadě i mimo úřad, kte-
rá takovou pomoc poskytnou. Především to bude každé pracoviště úřadu 
městské části, které má styk s veřejností. Pomoc poskytnou i pracovníci 
knihovny umístěné v kc Průhon. Již nyní byl tento způsob objednání za-
hrnut do „počítačových“ výukových programů pro seniory pořádaných 
centrem sociálně zdravotních služeb. 
Jsme přesvědčeni, že nový způsob objednávání bude ku prospěchu nám 
všem a přinese mnoho kladů. samozřejmě, než si zvykneme, objeví se 
možná i některé zápory, ale pro drtivou většinu klientů bude zname-
nat větší klid, pohodu a menší ztrátu svého volného času při vyřizování 
osobních dokladů.

Ing. Lubomír Němejc,
tajemník úřadu

Jaké změny plánujeme při vyřizování osobních dokladů 
v roce 2017?

Foto: Martin Marek

Základní funkcí zón placeného stání (ZPs) je regulace dopravy v klidu na 
vymezeném území. Zavádějí se především kvůli regulaci nadbytečné ná-
vštěvnické dopravy v přirozených centrech městských částí a v blízkosti 
tras městské hromadné dopravy, a to zejména v časech, kdy je to zapotře-
bí. Právní prostředí české republiky jiný způsob regulace parkování nezná.
na to by se dalo odpovědět ve smyslu: myšlenka dobrá, provedení tristní.
nově zřízené ZPs, které vznikly v roce 2016 na území městských částí Pra-
ha 5, 6 a 8 jsou toho zdárným příkladem. U nás v Řepích nastala kritická 
situace ve chvíli, kdy metropole Zličín zavedla systém placeného parkování 
a k nám se přesunula další hromada zejména středočechů, kteří dojíždějí 
do Prahy nejen za prací. Vždyť na smíchově má středočeský kraj s více než 
milionem obyvatel své sídlo.
Zřízením zmiňovaných zón se opět zúžil prostor, kde jako Pražan můžu 
zaparkovat a tím se mi zase o něco méně chce své auto využívat. Dalo by 
se namítat, že je možné na cestu do zaměstnání využívat mhD, ale ne vždy 
je to prostě možné.
Zavedení zón placeného stání v Praze nevytvořilo jediné parkovací místo, 
znamená jen další nesmyslnou přítěž pro obyvatele Prahy. Trestá nás za to, 
že jsme obyvatelé té či oné městské části. Jako Pražan musím mít možnost 
zaparkovat kdekoli v hlavním městě, řešení musí být celopražské, nikoli po 
městských částech jak tomu je nyní. Tohle řešení prostě selhalo.
metropole má v současné době cca 3000 parkovacích stání P+R, ale v reá lu by 
jich bylo potřeba minimálně 5x více. To se negativně projevilo na odstavných 
plochách také u nás v Řepích, kde je nedostatek parkovacích míst, zejména 
pro rezidenty. elegantním řešením by mohlo být vybudování nové zastávky 
metra DePO Zličín, kde Dopravní podnik vlastní rozsáhlé volné pozemky, na 
kterých by bylo možné postavit velkokapacitní parkovací dům P+R.

Vedení městské části Praha 17 opakovaně žádalo magistrát o urychlené ře-
šení deficitu parkovacích míst, například výstavbou jednoho podlaží nad 
některými stávajícími hlídanými parkovišti, kdy by parkovací místo vzniklo 
fyzicky, nikoli jen papírově.
stejně tak magistrát žádáme o změnu režimu parkoviště pod přemostěním 
na slánské, které má primárně sloužit řepským občanům. Vždyť kde jinde 
máme zaparkovat, když jdeme třeba na poštu? Pokud by došlo k zavedení 
placeného stání, kdy budou první tři hodiny zdarma, tak toto parkoviště 
bude sloužit nám, nikoli jako náhrada za P+R.

Martin Marek,
zástupce starostky

Zaparkovat v Praze??? Nemožné…
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V říjnu navštívil naši školu válečný veterán 
pplk. v. v. Jaroslav Kulíšek (1953). Je novodobým 
válečným veteránem, který se zúčastnil misí na 
Kavkaze (v Gruzii a Abcházii), v bývalé Jugoslávii 
a v Iráku. V současnosti pracuje jako civilní za-
městnanec u Společného operačního centra Mini-
sterstva obrany.
Pan Kulíšek pro nás udělal přednášku o armádě 
a pak si námi ještě hodinu povídal. Během své 
přednášky hodně žertoval a pořád se smál. By-
lo poznat, že Armádu a službu v ní má skutečně 
upřímně rád. Rozhovor jsme psaly pro soutěž „Na-
jdi svého veterána“. 

Proč	jste	šel	do	armády?
můj dědeček sloužil u námořnictva za Rakouska-
-Uherska. A pak jsem měl také prastrýce, kte-
rý byl příslušník 1. střeleckého pluku čs. legií 
v Rusku. A mně se líbilo, jak o nich doma všichni 
mluví s úctou. Já jsem se chtěl stát buď noviná-
řem, námořníkem nebo vojákem. nakonec jsem 
skončil u armády, kde pracuji 45 let.

Kromě	dědečka,	měl	jste	nějaký	další	vzor?
Já měl vzory takových těch románových hrdinů 
a taky třeba Vinnetoua a Old shatterhanda.

Kde	jste	byl	na	misích?
Dva roky jsem strávil na kavkaze, devět měsíců 
na Balkáně (Bosna a hercegovina, chorvatsko), 
sedm měsíců v iráku a ještě jsem působil na ope-
račním velitelství eU v německu.

To	jste	asi	neměl	moc	času	na	rodinu?
no, neměl. Říkám: „Jdi do armády!“, ale vím, že 
rodinný život tím trpí. Já jsem ženatý 41 let, ale 
mě manželka vždy podporovala. Pokud by ona ne-
pomáhala a nestála za mnou i širší rodina, určitě 
by nešlo strávit takovou dobu v armádě. Z misí 
jsem se mohl dostat domů tak třikrát do roka. 
Z mise v iráku jsem se domů nedostal vůbec.

Byl	jste	doma	na	Vánoce?
Občas ano, ale mockrát ne. Velitelé často povin-
ně trávili Štědrý den s mužstvem v kasárnách. 
Vánoce jsem slavil také společně s kolegy v ar-
mádě. na misích se ale slavit Vánoce v širším 
prostředí moc nedoporučuje. 

Proč?
Protože jsou tam vojáci z různých národů a je do-
cela obvyklé, že slaví Vánoce každý jindy a jiným 
způsobem, a také aby nebyli dotčeni příslušníci 
jiných náboženství, jimž je tato tradice cizí. na 
misích se spíš slaví významné státní svátky jed-
notlivých zemí, a to se dělá formou veřejné pre-
zentace pro ostatní účastníky mise, aby se něco 
dozvěděli o ostatních státech, jak to tam vypadá 
a jak se tam žije.

Kolikrát	jste	mohl	volat	domů?
Volání v době mých misí moc nefungovalo. měl 
jsem 4 mobily, ale spojení se nedalo uskutečnit, 
nebyli tam dostupní operátoři. Ale dneska je 
všude internet a to je super. 

Postrádal	vás	někdo,	když	jste	byl	na	misi?
myslím, že výrazně nikdo. Já jsem jel poprvé na 
misi až ve svých 45 letech, což je jiné, než když je 
vám 25 a máte třeba 2 malé děti. Dcera studova-
la vysokou školu, žena měla zaměstnání, takže 
když jsem odjel, nikomu jsem kromě jezevčíka 
moc nechyběl. (směje se)

Co	bylo	nejtěžší	po	návratu?
Vběhnout do normálního života. Bylo to pro mě 
směšné. Všichni kolem mi vyprávěli své předsta-
vy, jak to asi vypadá tam, odkud jsem se vrátil. 
A já jim říkal, kde jsi čerpal ty informace, vždyť 
ty si to vůbec neumíš představit, tam se žije 
úplně jinak – třeba takové věci jako krevní msta 
a únosy dětí ze školy. Jednou jsme byli přivolá-
ni, abychom pomohli najít dívku, kterou unesli, 
a ukázalo se, že ji unesl její budoucí „manžel“, 
aby zatlačil na rodinu kvůli věnu. Zkrátka jiný 
kraj, jiný mrav.

Máte	nějakou	zajímavou	příhodu,	kterou	
byste	nám	mohl	vyprávět?
Třeba jsme jako pozorovatelé v Gruzii měli vy-
šetřit, proč uprostřed vesnice vybuchla mina 
a místnímu farmáři utrhla nohu. měli jsme 
přijít na to, jestli tam na něj tu minu z oko-
lí někdo nenastražil. Ptali jsme se sousedů 
a ukázalo se, že on minu našel v poli a s rozu-
mem malého kluka si s ní hrál a bouchal do 
ní kamenem, pak po ní navíc ještě přejížděl 
vozíkem s koněm a zkoušel, jestli vybouchne. 
když nevybuchla, tak ji nastražil doma před 
chlívek, aby vystrašil případné zloděje. Ráno 
strašně pršelo, on si vzal gumáky a vidí – mi-
zerné počasí, pořád prší a mina, co nefunguje 
– tak do ní z té blbé nálady kopl a přišel o no-
hu. mně potom pyrotechnici říkali, že to by-
lo tím deštěm, že spouštěcí mechanismus byl 
zanesen jílem/hlínou a tím, jak byl vystaven 
v žáru na slunci, na poli se mina stala neak-
tivní, proto nevybouchla. Ale silný noční déšť 
vyplavil z miny zeminu, ta se stala opět funkč-
ní a nebezpečnou. Proto vás prosím – žádné 
podezřelé předměty nikdy nesbírejte, ani se je 
nesnažte donést domů. nesahejte na ně a rov-
nou mobilem volejte policii.

Jak	dlouho	je	taková	mina	funkční?
Až 30 let i víc! Dřív se miny daly snadno najít, 
protože byly kovové. Ale dnes jsou miny umě-
lohmotné a keramické a snadno najít se nedají. 
Vojáci k tomu mají mapy, kde je přesně uvede-
no, kolik min a kam uložili, takže když je likvi-
dují, spočítají, kolik jich ještě chybí, ale v Bosně 

Najdi veterána
Dnešní rozhovor nevznikal u nás v redakci, ale v Základní škole genpor. Fr. Peřiny. Žáci této školy měli za úkol udělat rozhovor 
s válečným veteránem. A protože se jim tento úkol nad míru povedl, přinášíme výsledný rozhovor i v Řepské sedmnáctce.

Foto: Archiv Jaroslava Kulíška



a hercegovině, na kavkaze a v Africe se nacháze-
jí stovky tisíc min a nikdo přesně neví, kde jsou. 
Dokud se nerozloží spouštěcí mechanismus, tak 
mina vydrží a je životu nebezpečná. Zbraň sama 
o sobě neuškodí, vždycky je to lidská chyba, ne-
opatrnost či podcenění situace, co je příčinou 
neštěstí. 

Byl	jste	někdy	zraněn?
Úrazů jsem měl několik, ale ne moc. Třeba jsem 
utrpěl průstřel stehna – to jsem měl fakt nejdřív 
ten pocit jako z filmu, že jsem na sebe vylil tep-
lé kafe, ale ona to byla střelná rána. Doktor mi 
ránu vyčistil, prošťouchl, aby se tam neusadila 
nějaká nečistota, zavázal a byl jsem vyléčený. 
mně se zranění naštěstí vyhýbala asi proto, že 
jsem byl dost opatrný a pozorný.

A	měl	byste	nějakou	vyloženě	veselou	
historku?
Třeba bych vám mohl říct, jak je důležité dob-
ře umět jazyky. stala se nám taková věc, že se 
nám porouchalo auto. Tak jsme hlásili do vysí-
lačky, že máme problém se shOck ABsORBeR, 
což je tlumič. sedli jsme, čekali na mechani-

ky a byli jsme hrozně překvapení, když místo 
mechaniků dorazilo záchranné komando, ve-
litel, doktoři. Víte, ono se to po možná těch 
radiových vlnách zkomolilo a na druhé straně 
ten důstojník rozuměl, že máme shOT OB-
seRVeR, což znamená, že si mysleli, že je ně-
kdo z nás postřelen. Dneska už to veselé je, ale 
tehdy se o nás spousta lidí docela bála. Proto 
opět zdůrazňuji, učte se jazyky a hlavně mějte 
správnou výslovnost.

Jak	jste	prožíval	vstup	do	armády?
Jediný problém byl, že jsem se zpočátku cítil po-
řád ospalý (směje se). Víte, ono je to náročné, 
jak se pořád hodně cvičí a člověk si musí zvykat 
na docela přísný režim dne. Ale to bylo asi jen 
první půlrok, než jsem se s tím srovnal.

Co	vás	na	armádě	nejvíce	baví?
Je to správná divočina (směje se). samá změna. 
A navíc já jsem sloužil v totalitní, federativní 
a nakonec české armádě, a také jsem praco-
val pro eU, Osn i nATO, takže mohu tak trochu 
srovnávat. Všude však musíte poslouchat a plnit 
rozkazy.

Kdyby	dcera	chtěla	do	armády,	pustil	byste	ji?
Já ji přemlouval, ale ona chtěla být lékařkou. Je 
pravda, že do armády dnes může člověk vstoupit 
do 56 let, ale dceři je 40 a má 4 děti, tak kdoví 
jestli by chtěla. Ještě si to může rozmyslet…

Čím	byste	byl,	kdybyste	nebyl	v	armádě?
To nevím. Já byl ve vašem věku na testech pro 
budoucí povolání a vyšlo mi, že bych měl být te-
lefonista, řidič nebo manažer firmy.

Jaké	je	vaše	životní	heslo?
hlavně přežít!

Co	byste	popřál	čtenářům	k	Vánocům?
Do budoucna přeji všem čtenářům pevné zdraví 
a hlavně dětem přeji, aby nikdy v životě nepo-
znaly, co je to válečný konflikt, a pro současnost 
– k blížícím se vánočním svátkům – přeji všem 
hodně osobních úspěchů, štěstí v životě, splně-
ní všech tajných přání a také spoustu radosti 
z krásných vánočních dárků.

Z. Filipovská, N. P. Havlová, M. Gajdošová, 9. C
a L. Fulínová (učitelka) ZŠ genpor. Fr. Peřiny 
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stejně, jako jsme vás přesně před dvěma lety 
infor mo va li v prosincovém čísle Řepské sedm-
náctky o nové výzdobě neurochirurgického od-
dělení této nemocnice, letos přišlo na řadu dal-
ší. A pokud tedy někdo ještě stále neví, proč se 
pořádá jarní charitativní společenský večer Pra-
hy 17 a kam putují všechny vybrané peníze, tak 
na www.repy.cz v sekci Fotogalerie naleznete vý-
sledek a určitě mi dáte za pravdu, že je to krása! 
Všechny stěny lůžkové části, chodeb, pokojů, 
vyšetřovny a herny zdobí multifunkční kresby 
Libora Škrlíka, který díky nadačnímu fondu 
Zdeňky Žádníkové plánuje, měří, připravuje 
a hlavně realizuje tyto veselé, barevné a přede-
vším psychiku uklidňující malby. A proč mluvím 
o multifunkčnosti? Při bližším prozkoumání fo-
tografií na webu totiž zjistíte, že všechny tyto 
malby mají ještě další funkci, a to rehabilitač-
ní. Podívejte se třeba na madla nad překážka-
mi. U nich děti poctivě zkouší zvedat nohy tak, 
aby dokázaly „přeskočit“ překážku. A není snad 
větší motivace, než dostat se na stupně vítězů!  
Pro děti je toho zde ale přichystáno mnohem 
víc, mají zde koutek se žíněnkami, kde jim na-
malovaná zvířátka sama předvádí konkrétní 
cviky. herna s chodbou připomíná atletický 
stadion. stěny chodby zdobí deskové malby 
s motivy z historie i současnosti lehké atleti-
ky. A opět došlo i na strop ve vyšetřovně, takže 
pokud si dítě lehne na vyšetřovací lůžko, nad 
sebou neuvidí jen tradiční bílý strop, ale velkou 

lípu, jejíž listy tvoří jednoduché tvary živoči-
chů a také jména zdravotních sester. než dítě 
vše prozkoumá nebo přečte, je po vyšetření.
V příštím roce přijde na řadu některé z dalších 

oddělení Fn motol, tak jakmile v Řepské sedm-
náctce uvidíte pozvánku na společenský večer, 
neváhejte, i vy se totiž můžete podílet na dalším 
podobném projektu.  -mish-

Když nemůžeš, tak přidej!
Tak zní motto nově otevřeného lůžkového oddělení dětské ortopedie Fakultní nemocnice Motol. 

Starostka Jitka Synková s ostatními sponzory a Zdeňkou Žádníkovou na slavnostním otevření nového 
oddělení Fakultní nemocnice Motol.



	 2.	12. –  mikulášská v klubu 17,	Den otevřených dveří

	 6.	12. –  Výroba dárečků v podobě mýdla

	 7.	12. –  Vánoční fimo šperky 

	 9.	12. –  Ozdobné svícny

13.	12. –  Pečeme vánoční perníčky

14.	12. –  Udělej si své vánoční přání  
nebo krabičku na dárek

16.	12. –  Šperky z korálků

20.	12. –  Tvorba svíček z voskovo-medových plátů

21.	12. –  Vyrábíme visačky na vánoční dárky

V	týdnu	od	23.	do	30.	12. – Zavřeno z	důvodu	malování	Klubu	17.

Těšíme	se	na	vás	3.	1.	2017!!!
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N E Č E K E J T E, 
OBJEDNEJTE SE!!!

J A K ?
Na webových stránkách našeho úřadu na úvodní 

straně dole,  žluté pole webcall. 

Nebo: prostřednictvím podatelny našeho úřadu.

Děkujeme

Programy pro řepské seniory prosinec 2016

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

Klub	seniorů	Průhon
každé úterý od 9 do 11 hodin v klubu 17,  
socháňova 1221, Praha 17.
klub vede ivana Jelínková.
Program	v	prosinci:	6.	12.	Zazpívat nám při-
jdou děti ze ZŠ genpor. Františka Peřiny pod 
vedením pí učitelky kalinové, 13. 12.	k posle-
chu a tanci zahraje „sparťanka“, 20.	 12. Vá-
noční posezení se starostkou mgr. J. syn-
kovou a ředitelem csZs PhDr. J. kadlecem, 
27.	12. Zavřeno.

Klub	 Gemini	 (zdravotně	 znevýhodnění)

První pondělí v měsíci 14.30 – 15.30 hod., 
každé další pondělí od 14.30 do 16.30 hodin 
v klubu 17, socháňova 1221, Praha 17. 
klub vede martin Prouza.
Program	 v prosinci: 5.	 12.	 hudební hodina 
s koledami, 12.	12.	Výroba snadné vánoční de-
korace, 19.	12.	Vánoční posezení se starostkou 

mgr. J. synkovou a ředitelem csZs PhDr. J. ka-
dlecem, 26.	12.	státní svátek, 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: 7.	 12. Volný program,	
14.	12.	Volný program, 21.	12.	Vánoční pose-
zení se starostkou mgr. J. synkovou a ředite-
lem csZs PhDr. J. kadlecem, 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 karla stýblová.
Program	 v	 prosinci: 5.	 12.	 Tombola klubu 
klas, 12.	 12.  slavíme jubilanty - k poslechu 
nám zahraje „ Duo sparťanka“, 19.	12.	Vánoční 
posezení se starostkou mgr. J. synkovou a ře-
ditelem csZs PhDr. J. kadlecem, 26.	12.	státní 
svátek, zavřeno.

Klub	seniorů	Centrum
setkávání vždy v úterý od 9 do 11 hodin v csZs, 
Bendova 1121, Praha 17.
klub vede Jitka hanzlová. 
Program	 v prosinci:	 6.	 12. Volný program, 
13. 12.	Výroba vánočních dekorací, 20.	12.	Vá-
noční posezení se starostkou mgr. J. syn-
kovou a ředitelem csZs PhDr. J. kadlecem, 
27.	12. Zavřeno.

Plán Klubu 17      prosinec 2016

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

na oddělení osobních dokladů 

✓ žádost o občanský průkaz

✓ žádost o cestovní doklad

✓ výdej těchto dokladů

✓ přihlášení k trvalému pobytu
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V listopadovém čísle jsme zahájili nový cyklus, ve kterém bychom vám chtěli postupně představit jednotlivé seniorské kluby, 
které v Řepích fungují. Dnes vám tedy přinášíme informace o druhém z nich, Klubu seniorů Průhon. Činnost klubu mi za 
podpory ostatních členů představila předsedkyně Ivana Jelínková.

Centrum sociálně zdravotních služeb představuje

Můžete	váš	klub	v	krátkosti	představit?
náš klub působí tady v Řepích už 26 let. V loňském roce jsme na zahradě 
klubu 17 oslavili již 25 let trvání činnosti za účasti zástupců jak radnice, 
tak centra sociálně zdravotních služeb.
V roce 2014 jsme získali druhé místo v soutěži sen sen – tedy „senzační 
senior“. Zároveň tehdy získala druhé místo v kategorii jednotlivců naše 
tehdejší předsedkyně Jana Tvrdková, která byla naší předsedkyní 15 let. 
Letos dostala čestné uznání in memoriam. Loni se od nás několik členek 
odštěpilo a založilo klub centrum, o kterém jste psali minule.

Jaká	je	hlavní	náplň	činnosti	vašeho	klubu?
Je nás 30 členů. Jezdíme na výlety, navštěvujeme výstavy, divadla, 
chodíme na bowling. někteří naši členové jezdí na společnou rekreaci. 
Pomáháme při dobročinných akcích, zúčastňujeme se akcí spolku pro 
obnovu řepských tradic. Loni jsme se účastnili řepského jarmarku spo-
lečně se seniorským klubem centrum a dostali jsme polovinu výtěžku. 
navštěvovali jsme mateřské centrum Řepík, kde jsme pomáhali při práci 
s dětmi. Od začátku působení klubu si vedeme kroniku, za ty roky to je 
již několik knih.

Vaše	činnost	je	velice	pestrá,	čemu	se	věnujete	nejvíc?
To se asi nedá přesně říct. Rádi se tu scházíme, popovídáme si a plá-
nujeme, kam bychom vyrazili. navštěvujeme divadla, už máme v plá-
nu zase několik představení. Byli jsme také třeba na výstavě orchide-
jí v botanické zahradě. naše činnost je velmi různorodá a snažíme se 
vyslyšet všechny návrhy a obsáhnout vše, co koho zajímá.

Chystáte	něco	zvláštního	v	rámci	adventu?
Byl tady návrh vydat se na adventní výstavu do skanzenu v Přerově 
nad Labem. Tak uvidíme… Také se těšíme na vystoupení dětí ze ZŠ so-
cháňova s paní učitelkou kalinovou, ti nám přijdou zazpívat na začátku 
prosince. několikrát do roka nám přijede zahrát sparťanka k poslechu 
a tanci. Většinou je to čtyřikrát do roka u příležitosti nějakých výročí – 
je to většinou mDŽ, Den matek, svátek seniorů a konec roku – takže i její 
vystoupení se nám teď blíží. Ještě plánujeme společný oběd na konci 
roku v restauraci U sklíčka. Tam jsme byli už loni, všem se to moc líbilo, 
tak bychom rádi zavedli novou tradici.

Zmiňovala	jste	spolupráci	s	Řepíkem.	Pokračuje	ještě?
Tato spolupráce bohužel musela skončit vzhledem k věku a zdravotnímu 
stavu seniorek. Dohodly jsme se, že budeme muset skončit, ačkoliv jsme 
tam chodily moc rády.

Proč	jste	se	stala	předsedkyní	klubu?
Po 15 letech se Jana Tvrdková vzdala předsednictví, takže já klub vedu 
od letošního roku a snažím se, aby úspěšně pokračoval ve své činnosti. 
Přesný důvod vám neřeknu – zkrátka mě zvolili. Už jsem klub kdysi chvil-
ku vedla, pak se vrátila Jana Tvrdková a nyní mě zvolili znovu. hledal 
se zkrátka někdo, kdo by se toho ujal, takže jsem nakonec s návrhem 
souhlasila. 

na závěr bych moc chtěla poděkovat za podporu centru sociálně zdra-
votních služeb v čele s Jindřichem kadlecem, který nám vychází vstříc. 
samozřejmě moc děkujeme také Janě Štěpánkové i monice čermákové 
za veškerou starostlivost a péči. Organizují pro nás mimo jiné i bezvad-
né výlety, kde vycházejí vstříc našim požadavkům a přáním.

Děkuji za rozhovor.
Radka Sálusová

Klub seniorů PRŮHON
Zaměření	klubu: trávení společného času s příjemným 
programem, kulturní akce, výlety, vzdělávání v aktuálních 
problémech

Počet	členů: 30

Předseda: ivana Jelínková

Místo	a	čas	setkávání: úterý od 9 do 11 hodin, klub 17, 
socháňova 1221, Praha 17

Kontakt:  mgr. monika čermáková (garant klubu),  
cszs@iol.cz, mobil 775 59 17 00

Centrum sociálně zdravotních služeb

vás srdečně zve na

VÁ N O Č NÍ  KO N CERT
P R O  Ř EPSK É  SENIORY

8. prosince 2016 od 10 do 13 hod.

Sokolovna Praha-Řepy, Na Chobotě 125

Hudba k poslechu i tanci. Občerstvení zajištěno. 

Vstup zdarma.

Potvrďte svou účast do 5. prosince osobně  

na recepci CSZS nebo na tel.: 235 314 141  

nebo na mob.: 777 575 117.
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1.	 –	 31.	 12.	 Krása	 stvoření – výstava obrazů miloše kouteckého in-
spirovaných vesmírem a malovaných unikátní technikou na sametovém 
plátně. Refektář, vstup volný.

4.	12.	2.	adventní	koncert	v	podání	orchestru	Archioni	Plus pod vede-
ním michala macourka, na programu J. Pachelbel, R. Binge, G. F. hän-
del, J. s. Bach, ch. Gounod, G. caccini a A. Dvořák. kostel sv. Rodiny, 
od 17.30 hod., vstupné dobrovolné.

8.	12.	Česká	mše	vánoční	od	J.	J.	Ryby v podání Břevnovského chrá-
mového sboru se sólisty státní opery Praha pod vedením Adolfa meli-
chara. kostel sv. Rodiny, od 19.00 hod., vstupné dobrovolné.

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

11.	 12.	 3.	 adventní	 koncert	 v	 podání	 smíšeného	 pěveckého	 sboru	
Gaudium	 Praha Sokola	 Královské	 Vinohrady	 a	 dívčího	 komorního	
sboru	Puellae pod vedením Zdeny a Vladislava součkových, klavír: De-
nisa nováková, pozounový kvartet J J kvartet pod vedením Jana Ja-
kubce, na programu Adam michna z Otradovic, B. martinů, m. Raichl, 
L. Delibes a další. koncert se koná pod záštitou mč Praha 17.
kostel sv. Rodiny, od 17.00 hod. vstupné dobrovolné.

15.	12.	Vánoční	vystoupení	studentek	VOŠ	pedagogické pod vedením 
profesorky Jany hákové.
Refektář, od 15.30 hod., vstupné dobrovolné.

18.	12.	 4.	 adventní	koncert	v	 podání	 komorního	smíšeného	sboru	
Gaudium	 Cantorum se sólisty pod vedením Štěpánky heřmánkové, 
trubka – miroslav Laštovka.
kostel sv. Rodiny, od 17.00 hod., vstupné dobrovolné.

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

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

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

Domov	sv.	Karla	Boromejského
program na prosinec 2016

Přivezeme Vám to nejlepší z Farmářských trhů na Kulaťáku

Vedení nemocnice FN Motol  
a Farmářské trhy, z.s. si Vás dovolují pozvat  

na slavnostní zahájení druhých Farmářských trhů Motol  

v úterý 13. 12. 2016 v 10 hod.
v areálu nemocnice FN Motol na piazzettě budovy F, 

v prostorách před ředitelstvím nemocnice.
Vjezd hlavní vrátnicí z ulice Kukulova, Praha 5.

POZVÁNKA

www.farmarske-trhy.cz
www.facebook.com/farmarsketrhy

Vystoupení pěveckého sboru AcorD při FN Motol,  
13. 12. 2016 od 16:15 v rámci Farmářských trhů v Motole.  

Zazní Česká mše vánoční J. J. Ryby

FT_MOTOL-pozvanka_2016_148x210mm-CJ-OK.indd   1 09/11/16   16:18

Adventní čtení
Centrum sociálně zdravotních služeb
zve na autorské čtení knihy:

      Šlechtična a loupežník 
spisovatele a zástupce starostky 

Jaroslava Hájka

spojené s besedou a autogramiádou 

Kdy: 15. prosince 2016 v 10 hodin

Kde:  Komunitní centrum CSZS 
          Bendova ulice č. 1121/5, Praha 17
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Základní škola Jana Wericha

Vás srdečně zve 

ve čtvrtek 8. prosince 2016 od 16 hod. 
na vánoční dílny a živý betlém. 

V 17.30 slavnostně rozsvítíme 
vánoční stromeček za zpěvu koled.

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

Na Vaši návštěvu se těší žáci a učitelé ZŠ Jana Wericha.



PROGRAM PROSINEC 2016   Projekt je finančně

  podpořen z rozpočtu

  Městské části

  Praha 17

Rezervace a prodej vstupenek na recepci infocentra v KC Průhon, telefon: 601 324 852, e-mail: vstupenky@pruhon.cz
Kulturní centrum Průhon, Socháňova 1220/27, 163 00   Praha - Řepy, tel. produkce: 702 202 097, e-mail: info@pruhon.cz

Pro celou rodinu:  
Mikulášská nadílka

Zibura: Pěšky mezi  
buddhisty a komunisty

Vánoční koncert žáků 
hudebních kurzů KC Průhon

Divadlo pro děti:  
O princezně Mlsalce

Vánoční posezení  
s koledami

Vystoupení žáků kurzů: 
Malé putování do Betléma

Vánoční akce pro děti: 
Máme rádi pohádky

Výstava: Pavel Bém –  
Na střeše světa

Písničkový interaktivní program s mikulášskou tematikou. Na závěr se 
mohou všichni malí návštěvníci těšit na příchod čerta, Mikuláše a anděla, 
kteří jim rozdají malé balíčky s nadílkou. Tedy těm, co byli hodní, samo-
zřejmě. Balíčky je nutné rezervovat do 1. 12. 2016, a to buď telefonicky: 
601 324 852, online: www.pruhon.cz/program nebo osobně: recepce  
KC Průhon. Pár balíčků bude k dostání i na místě, ale pouze v omeze-
ném počtu, a tak nezaručujeme, že se dostane na každého. Délka trvání: 
2 hod. Společenský sál KC Průhon. (vstupné děti 60 Kč/dospělí zdarma)

24letý excentrický poutník Ladislav Zibura přichází s novou cestovatel-
skou projekcí. Tentokrát se vypravil do Himaláje, neprobádaných údolí 
čínských řek a zapadlých nepálských vesnic. Ať už ho zrovna zatýká po-
licie, trpí vysokohorskou nemocí nebo zachraňuje lidský život, princ Lá-
dík vším proplouvá s neobyčejnou lehkostí. Příběh jeho 1 500 kilometrů 
dlouhé pěší výpravy je svědectvím o jednoduchosti života a půvabu svo-
body, u kterého se budete smát od začátku až do konce. Společenský sál 
KC Průhon.  (vyprodáno)

Pilně trénovali už od září a nyní vám předvedou, co se za tu dobu naučili. 
Žáci kurzů KC Průhon z hudebních oborů vám zahrají na nejrůznější hu-
dební nástroje. Zásluhu na jejich dovednosti mají tito lektoři: Jan Benda 
(kytara), Pavel Rabas (saxofon), Tomáš Rabas (klavír) a Vít Reichl (flétna, 
saxofon). Společenský sál KC Průhon. (vstupné zdarma)

V pohádkovém království žije princezna Mlsalka, která našla velkou zá-
libu v jídle. Mlsala dokonce tak dlouho, až z toho nakonec onemocně-
la. Děj představení se následně přesouvá do obyčejné chalupy, kde si 
spokojeně a nerušeně žije pracovitý mládenec. Tedy do té doby než ho 
nenavštíví šeredná rozcuchaná Lenóra. Vše sleduje z povzdálí vodník  
a příběh se nám začne všelijak zamotávat. Jak se životy všech postaviček 
propojí? A uzdraví se nakonec princezna? To už se nechte překvapit… 
Hraje: Divadýlko z pytlíčku. Společenský sál KC Průhon. (vstupné 40 Kč)

Sdružení Werichovci vás zve na předvánoční posezení, na kterém se může-
te zaposlouchat do tradičních vánočních koled v podání hudební skupiny 
DPH. Poslechnout si můžete také pár spirituálů Pavla Štědrého a nebude 
chybět ani vánoční poezie. Během večera bude dispozici domácí bufet za 
symbolické ceny. Můžete také přinést vlastní napečené cukroví a zároveň 
ochutnat od ostatních. Nebude zde chybět ani vánoční stromeček, a po-
kud po něj nadělíte dárek, můžete si zase jiný odnést. Zvoneček s sebou! 
Společenský sál KC Průhon. (vstupné dobrovolné) 

Žáci z folklorní přípravky s názvem Mateníček si pro vás připravili vystou-
pení s lidovými tanci a písničkami. Tematické vystoupení s podtitulem 
„Malé putování do Betléma“ vás naladí na tu pravou vánoční atmosfé-
ru. Kurzy KC Průhon vedou lektorky: Jana Vajnerová - folklorní příprav-
ka a Leona Hlavničková – obor sólový zpěv. Společenský sál KC Průhon. 
(vstupné zdarma)

Ježíšek sice přijde cobydup, ale i tak si s námi můžete zkrátit dlouhou 
chvíli při čekání na Štědrý den. Připravili jsme pro vás hodinový program 
s názvem „Máme rádi pohádky“, protože právě pohádky k Vánocům ne-
odmyslitelně patří. Na úvod uvidíte krátké divadelní představení a poté 
si společně zatancujeme a zazpíváme písničky ze známých vánočních 
pohádek. Délka trvání: 1 hod. Společenský sál KC Průhon. (vstupné 40 Kč)

Unikátní výstava Pavla Béma, který jakožto zkušený horolezec doka-
zál úspěšně zdolat Mount Everest, K2 a další osmitisícovky. V KC Průhon 
se vám naskýtá možnost nahlédnout skrze nádherné fotografie na svět  
z nejvyšších vrcholů 7 světadílů: „Seven Summits“. Součástí výstavy jsou 
také nejrůznější tematické exponáty. Výstava potrvá do 23. 12. 2016.
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Kostel sv. Rodiny

  Sobota 24. 12. Štědrý den:  
16 hod. – Mše s dětmi 
s rytmickými zpěvy 

  Neděle 25.12. Slavnost 
Narození Páně: 00.00 hod. 
Půlnoční mše, 9. hod. 
Vánoční mše  

  Pondělí 26.12. Sv. Štěpána: 
9 hod. Mše svatá

  Sobota 31.12. Sv. Silvestra: 
18 hod. Poděkování 
za uplynulý rok 2016 

  Neděle 1. 1. Nový rok, 
Slavnost Matky Boží Panny 
Marie: 9 hod. Mše svatá

 

Kostel Panny Marie
Vítězné na Bílé Hoře

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

  Neděle 25. 12, pondělí 
26. 12.: 11 hod. – Mše svatá

  Sobota 31. 12. Sv. Silvestr: 
16 hod. – Mše svatá

  Neděle 1. 1. Slavnost Matky 
Boží Panny Marie: 11 hod. – 
Mše svatá

  Pátek 6. 1. – 16 hod. – 
Mše svatá

Mimo to se bude konat  
24. 12. ve 24 hod. ještě 

„Půlnoční bohoslužba slova“ 
s texty z Vigílie Narození Páně, 

liturgii povede sr. Anežka 
Najmanová OSB. 

Historický betlém v rohové 
kapli sv. Václava v areálu 

poutního místa bude 
přístupný veřejnosti:  

25. 12. – 26. 12.  
a 31. 12. – 1. 1. v době  

od 10–12.30 a 14.30–17 hod.

Kostel sv. Kříže 
a sv. Heleny

(při trati nad Bílým Beránkem)

  Sobota 24. 12. Štědrý den: 
14 hod. – Mše svatá

  Neděle 25. 12.: 9 hod. – 
Mše svatá

  Neděle 1. 1. Slavnost Matky 
Boží Panny Marie: 9 hod. – 
Mše svatá

Dále každou neděli od 9 hodin.  
Kostel je vytápěn a ozvučen.

Bohoslužby o Vánocích

CO vás ZAjímá
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„O Vánocích se rozhoduje pod stromečkem“ – tento marketingový slogan 
chce vylákat peníze z naší kapsy, neboť ví, že co pod stromečkem stojí, roz-
hoduje z části o úspěchu či neúspěchu Vánoc. Všichni víme, že o Vánocích 
nejde jenom o komerci. Vánoce nabízí příležitost ukázat našim milým, že 
si jich vážíme.  

Dárky jsou neoddělitelnou součástí Vánoc. „Přijdu, přinesu a daruji ti, cos 
mi daroval“ tak popisuje důležitost darování jeden barokní básník. Darová-
ní patří k lidské kultuře. Odjakživa se obdarovávají hlavy států, aby vyjádřily 
vzájemný respekt a přenesly se do pokojné atmosféry. Dárky jsou znamení 
pokoje a pokoj je to, co si za všech časů, a především k Vánocům, přejeme. 

Jablka a ořechy byly za časů našich babiček akceptované dárky k Vánocům, 
dnes jsou dárky dražší a sofistikovanější. Také to může být jablko, ale nej-
lépe nakousnuté a namalované na elektronickém přístroji. 

s každým dárkem, který dáváme a přijímáme, vyjadřujeme skutečnost, že 
náš život je víc než obchodní jednání: člověk daruje, ne aby se vynutil kon-
krétní protislužbu, ale spíše aby vyjádřil vztah, který se nedá vyjádřit pe-
nězi a prospěšností. kvalita vztahu se prokazuje nejenom v tom, co člověk 
daruje, ale jak darující dar přijímá. 

Jsou dárky, které nenaplní naše přání: kniha, kterou už mám, vůně, ze kte-
ré mě bolí hlava, o dvě čísla větší či menší oblečení… A přece jsou i tyto 
dárky znamením lásky a respektu, a tak je musím vnímat víc než jako před-
mět, který darující s větší či menší fortunou zvolil. 

Darovat a nechat se obdarovat tvoří základ lidské 
existence. Jsme stvořeni jako sociální bytí, závislí 
na druhých: jako dítě na rodičích, jako dospělí na 
vzájemné výměně, jako staří na pomoc a solidaritu 
druhých. 

Láska, sounáležitost, solidarita, to jsou životně dů-
ležité skutečnosti, které se nedají koupit v obchodě. 
někdy se nám tyto hodnoty podaří vyjádřit našimi 
dárky. 

nejenom my lidé se obdarováváme. O Vánocích slavíme, že nás obdaro-
val Bůh. O Vánocích rozhodl pod stromem, již pod tím v ráji. V Betlémě se 
nám dal jako bezbranné dítě odkázané na milost. nemluvně přijímá lásku, 
potravu, náklonnost jako dar.  neplatí za ně, nemusí za ně poslouchat, 
jednoduše přijímá. A současně vzniká mezi ním a matkou, otcem, mezi da-
rujícím a přijímajícím hluboký vztah. To je význam milosti. Být přijímán, 
žít ve vztahu. O Vánocích slavíme skutečnost, že nás Bůh v Ježíši všechny 
bez podmínek přijímá. 

Přeji nám všem, abychom v dárcích, které dostaneme o Vánocích, pozná-
vali lásku, kterou chce darující vyjádřit. 

Požehnané a pokojné Vánoce!   
Daniel Peter Janáček O. Praem. 

Nejlepší dárek

CO vás ZAjímá
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na podporu zdravotně znevýhodněných a seniorů

Čtvrtek 8. 12. 2016 od 19 hodin
Společenský sál Da Ezio (Nebušická 75, Praha 6 Nebušice)

Malý předvánoční dárek a hodnotná tombola!
Vstupné je 200 Kč

Partneři akce:

na podporu zdravotně znevýhodněných a seniorů

 hodin

Vánoční
charitativní večer 

plný písniček a  dárků

Nadační fond PEČOVATEL 
a kapela LÍSTEK 

Vás zvou na

www.pecovatel.cz

AdVeNtNí KoNceRty 
v kostele sv. Rodiny

Neděle 4. 12. 2016 v 17 hod.       
Archioni Plus  
(pod vedením Mgr. Michala Macourka)

Čtvrtek 8. 12. 2016 v 19 hod.       
Břevnovský chrámový sbor  
Vánoční mše J. J. Ryby  
(prof. Adolf Melichar a sólisté Státní opery Praha)

Neděle 11. 12. 2016 v 17 hod.
dívčí komorní sbor Puellae a smíšený  
sbor Gaudium Praha (prof. Vladislav Souček).  
Koncert se uskuteční pod záštitou  
Městské části Praha 17.

Neděle 18. 12. 2016 v 17 hod.
Adventní koncert  
pod vedením Miroslava Laštovky  
(člen Státní opery Praha)
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i listopad patřil k měsícům, kdy v řepském kulturním centru proběhla v od-
poledních hodinách oslava řepských jubilantů. Přesně 3. listopadu matri-
kářky úřadu nachystaly a vyzdobily, ve spolupráci s kolegyněmi z kc Prů-
hon sál, aby mohly přivítat všechny příchozí oslavence.
A opět se jich sešlo opravdu hodně. nejstarším dvěma bylo 92 let!
slavnost probíhala v tradičním duchu, tedy přivítáním všech přítom-
ných a zahájením slavnosti. následovalo vystoupení žáků muzikálového 
kroužku ze ZŠ genpor. Fr. Peřiny, pod vedením miroslava maxanta. Žáčci 
zazpívali krásné lidové i muzikálové písně, takže věříme, že i tento dárek 
našim jubilantům udělal radost. následovala již tradiční osobní přání od 
starostky Jitky synkové a předávání drobných pozorností s květinou. Závěr 
slavnosti patřil posezení při kávě a občerstvení a samozřejmě fotografiím. 
Ještě jednou přejeme do budoucích let jen to nejlepší a hodně zdraví!

Svá	jubilea	oslavili:
eva Absolonová, karel hartl, milada Boučková, Vlasta kubová, 
Václav Vorlík, eva nováková, Johana Ježková, marie silovská, 
marta Vintrová, stanislav sátra, Zdenka Štolbová, marie srpová, 

eva skálová, Astrida Jarešová, Zdenka straková, Jana Baldová, 
Josef Wudy, Jiří kopecký, Jiřina Bojanovská, Jana Babková  
a Josef sekal. -mish-

Vše nejlepší řepským jubilantům!

Ve středu 9. listopadu v řepské sokolovně proběhl již 4. Večer přímo mu-
zikálový. stejně jako v minulých letech, se konal u příležitosti Dne váleč-
ných veteránů, který si v tuto dobu připomínáme. Letos si spolek huDiLas 
a dětský muzikálový kroužek ze ZŠ genpor. Fr. Peřiny připravil skutečné 
muzikálové skvosty. na žádost publika byly sice připomenuty některé 
skladby z loňského roku, nicméně velká většina programu byla zcela nová.
První část koncertu patřila převážně dětem a muzikálu mary Poppins. nic-
méně ústřední píseň z hudební pohádky sněhurka a sedm trpaslíků byla 
v dětském pojetí opravdu kouzelná. Děti jsme v průběhu koncertu měli 
možnost vidět ještě několikrát. Předvedly se třeba jako sněhové vločky 
v písni „najednou“ z pohádky Ledové království, ale především zazářily 
v závěrečné skladbě superkalifradželistikexpialidozní. To, že se naučily 
choreografii k této písni, je obdivuhodné. 
hudební divadlo La scuola (zkráceně huDiLas) nastudovalo celou řadu 
známých i méně známých skladeb. Zazněly slavné písně z muzikálů Fantom 
opery, Jesus christ superstar, Bídníci, carmen, Romeo a Julie nebo Dráku-
la. k méně známým a velmi krásným melodiím patřily skladby z muzikálu 
Angelika, Báthory, Tajemství, cikáni jdou do nebe, Oklahoma a Loď kome-
diantů. Z vlastní tvorby huDiLasu jsme si připomněli písně z Tacea a modré 
krve. Fotografie z akce naleznete v sekci Fotogalerie na www.repy.cz  a na 
https://www.facebook.com/Praha17/

-ras-

Muzikálový večer byl úspěšný

Dne 12. října jsme byli my, řepští důchodci, na autokarovém výletě, 
tentokrát východně od Prahy. na zájezd nás pozvali, vše zorganizo-
vali a o nás pečovali zástupci městské části Praha 17 a centra sociálně 
zdravotních služeb. Jindřich kadlec nám dokonce galantně pomáhal 
při vystupování z autobusu. Prohlédli jsme si zámek, do něhož vstupné 
bylo též hrazeno a staré město s Pernštýnským náměstím, s radnicí, 
historickými domy ze 16. století a Zelenou bránou, na které je z vnější 
strany reliéf se znakem města – rozpůleným koněm a mříží, která to 
způsobila. společný oběd byl předem objednaný v Zámecké restauraci. 
Všechno bylo krásné, ale nešlo by nám ubrat nějaký ten rok?

Za KLAS Bílá Hora Jarmila Vávrová

Pardubice nejsou jen perník, 
i když i na ten došlo!

Ve středu 9. listopadu 2016 se v řepském KC Průhon uskutečnila další z řady 
vernisáží. Tentokrát  se týkala výstavy fotografií Pavla Béma s názvem 
NA STŘEŠE SVĚTA. Výstava je doplněna o nejrůznější tematické exponáty, 
které dokreslují celkovou atmosféru. Výstavu je možno navštívit až 
do 23. 12. 2016.

Foto: Martin Sirový

Foto: Michaela Dvořáková

Foto: -mish-
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Vítání občánků hned dvakrát

Opět se zde konalo vítání našich nejmenších občánků, 
které pravidelně organizuje Odbor občansko správ-
ní. starostka mgr. Jitka synková v tento den přivítala 
17 nových občánků, kterým přišly jejich sváteční chví-
le zpříjemnit děti z mŠ Bendova, pod vedením Lenky 
 Tichomirové. Veselé pásmo písniček a říkadel, které si 
děti připravily, vykouzlilo úsměv na tvářích všech pří-
tomných. Pak již přišly na řadu gratulace od starostky 
Jitky synkové, předání drobné pozornosti a samozřej-
mě společné fotografování. Věříme, že fotografie bu-
dou společně s DVD všem přítomným tento významný 
den připomínat.

Foto: Martin Bystřický

Dopoledne 25. října se opět obřadní síň řepské radnice rozezvučela dětským smíchem a výskáním.

Novými občánky se stali:

Tereza kaltenbrunnerová, 
Adéla Zdvihalová, Lukáš koleček, 
nikola Vacková, mikuláš Lupač, 
David kratzer, matěj Okrouhlický, 
karolína Ščuglíková, Linda 
Vahalová, Jaroslava honzíková, 
magdalena Francová, Jozef Gregor 
Gáfrik, Tomáš Pekárek, Oldřich 
Bělaška, David Brůha, Tomáš Lonský,  
ella Batistová.

-ras-

Foto: Martin Bystřický

A je to tady, přátelé! Už je brzy tma, v obchodech se to třpytí a blyš-
tí, a děti jsou hodnější a hodnější, aby dostaly to hasičské auto nebo 
domeček pro panenky. Ani naše mateřské centrum Řepík není pozadu. 
Před adventem si u nás šikovné maminky vyrobily adventní věnce a už 
mají zapálenou první svíčku. 
A přestože jsou Vánoce svátky klidu, my opět neleníme a pro děti a je-
jich rodiče a prarodiče chystáme na 5.	prosinec Mikulášskou	nadílku	
tentokráte spojenou s vystoupením Divadla na houpačkách. chystáme 
i vánoční workshopy – třeba 8.	prosince si u nás můžete vyrobit krásné 
lapače snů. kdo na vyrábění moc není, snad stihl náš hand-made bazar, 
kde maminky nabízely 1. prosince svoje výrobky. Protože jsou Vánoce 
někdy bohužel spojeny i se stresem, a to my u maminek nemáme rády, 
zorganizovaly jsme seminář na téma poporodní deprese. Přijďte si po-
povídat s Denisou chopard Pištorovou a ostatními maminkami 12. pro-

since. A určitě pro všechny rodiče malých dětí bude zajímavý seminář	
první	pomoci	22.	prosince vedený zdravotnickou záchranářkou s mno-
haletou praxí. 
A tím nám letošní rok skončí… začnou vánoční prázdniny. Budeme dou-
fat, že budou hodně bílé, ale také pohodové, spokojené a plné radosti 
s našimi dětmi. Moc si je všichni užijte! Do nového roku vám všechny lek-
torky přejí zdravíčko a pohodu. 
Uvidíme se opět 3. ledna na hrátkách!
na konec roku toho není málo, že? Budeme se na vás u nás těšit. 
na všechny jednorázové akce je potřeba se předem přihlásit pomocí 
formuláře na našem webu http://mc-repik.webnode.cz/ nebo na  
e-mailu: mcrepik@gmail.com. Aktuální informace sledujte i na našem 
facebooku.

Zuzka Brázdová

I v Řepíku už máme Vánoce
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ZŠ Jana Wericha

Beseda se spisovatelem 
kapr obecný – česká ryba, která je u nás spojena především s Váno-
cemi. Tentokrát však tento symbol Štědrého dne spojil děti s knihami 
mladého spisovatele Jana Opatřila. na besedě představil své čtyři kni-
hy o kapříku metlíkovi, četl ukázky z posledního dílu kapřík metlík nový 
domov a vyprávěl o svém vztahu k rybaření, rybám a přírodě. Děti se 
dozvěděly o metlíkových kamarádech, ale také o nebezpečích, která na 
kapry číhají v rybníce nebo řece. nejsou to jen štiky, sumci, raci, ale 
i lidé – rybáři. shovívavější z nich jsou ti sportovní, kteří ryby „políbí“ 
a pustí zpět do vody, a mezi takové patří i Jan Opatřil. Již jako malý 
kluk chtěl být ale spisovatelem, což se mu nakonec splnilo. na setká-
ní zaznělo mnoho zajímavých dotazů od dětí, které směřovaly jak do 
osobního života spisovatele, tak k samotnému nápadu napsat knihy 
o kaprech nebo k výrobě knížek. V závěru měly děti možnost, vedle pa-
mětních předmětů (záložky, placky) zakoupit si samotné knihy s podpi-
sem autora nebo se s ním vyfotografovat.
Beseda se vydařila. Rozšířila dětem obzor nejen o životě ryb a jiných 
vodních živočichů, ale jistě přispěla i ke zlepšení jejich vztahu ke kni-
hám a čtení vůbec.

Jiřina Mariničová

Foto: Archiv školy

Vesmírné nocování 
přineslo nové zážitky
Večer 4. listopadu proběhlo na Základní škole Jana Wericha „Vesmírné 
nocování“ pod vedením vychovatelek Drahomíry Boušové a Andrey  
merxbauerové.  Deváté oddělení školní družiny se proměnilo ve ves-
mírnou stanici a děti v posádky vesmírných lodí.  Děti se poutavým 
způsobem dozvěděly o vzniku vesmíru, o naší sluneční soustavě a je-
jích planetách, o hvězdách a souhvězdích a o historii dobývání kosmu.  
Jednotlivé posádky potom absolvovaly „let noční školou“, kdy postu-
povaly po setmělé škole podle světýlek a plnily úkoly.  Proběhla také vý-
tvarná soutěž s tématem „Vesmír“.  Děti, unavené náročným putováním 
po vesmíru, se uložily na své vesmírné stanici do „skafandrů“ a ulehly 
k zaslouženému spánku. Ráno proběhlo vyhodnocení, byly rozdány od-
měny vítězům a děti se vracely spokojené a obohacené o nové zážitky 
domů ke svým rodičům.

Drahomíra Boušová, 9. oddělení ŠD

Foto: Archiv školy

Foto: Archiv školy

Žáci ZŠ Jana Wericha mají novou učební pomůcku...
Děkujeme vedení naší městské části za její poskytnutí.

Projekt Vodní škola 
v ZŠ Jana Wericha
V ZŠ Jana Wericha právě probíhá dlouhodobý environmentálně 
vzdělávací projekt ekocentra koniklec s názvem „Vodní škola“. Projekt 
je cílen na žáky druhého stupně a učí je, jak je důležité šetřit pitnou 
vodou a správně hospodařit s vodou dešťovou. Žáci si tak osvojí vhodné 
návyky již v mládí a v budoucnosti je budou moci aplikovat nejen ve 
vlastní domácnosti. Výstupem projektu je realizace opatření na úsporu 
pitné vody či hospodaření s dešťovou vodou (hDV) ve škole nebo na 
jejím pozemku, které žáci sami navrhnou a pomohou i s jeho realizací. 
Po zdárném dokončení dostane škola certifikát s titulem „Vodní škola“.

V rámci projektu absolvují ročníky druhého stupně čtyři základní 
výukové moduly s názvy Voda a svět, Voda a krajina, Voda a město 
a Voda a domácnost. součástí každého modulu je tříhodinový vnitřní 
výukový program ekocentra koniklec na dané téma, vypracování do-
mácí úlohy a terénní exkurze. Žáci již navštívili např. Ústřední čistírnu 
odpadních vod v Praze na císařském ostrově či zelenou střechu.
Po absolvování těchto modulů, absolvují vybraní žáci modul 5 nazvaný 
„Voda ve škole“, při kterém provedou audit spotřeby pitné vody ve ško-
le. Výstupem celého projektu je však opatření na úsporu pitné vody či 
hDV, které žáci navrhnou a s pomocí ekocentra koniklec ve škole zreali-
zují. Za úspěšnou realizaci získá škola certifikát s titulem „Vodní škola“. 
Projekt probíhá za finanční podpory hlavního města Prahy.

Mgr. Tereza Součková
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informace u vedoucí školní jídelny. 

Tel.: 235 314 420

ZŠ genpor. Františka Peřiny

Ve čtvrtek 20. října 2016 jsme si na naší škole zpříjemnili den hudebním 
zážitkem díky orchestru složeného z žáků základní a střední školy v Dán-
sku. Učitelka hudební výchovy, která vede tento orchestr již několik let, 
dokázala navodit skvělou atmosféru. Žáci tleskali do rytmu hudby, sezná-
mili se s hudebními nástroji, někteří si vyzkoušeli roli tlumočníka překla-
dem z angličtiny do češtiny a pobavili se snahou učitelky mluvit česky. 
Při vystoupení zazněly písně od známých zpěváků, jako je například mi-
chael Jackson, či skladby z pohádkových filmů jako malá mořská víla. 
Doufáme, že při jejich příští cestě po evropě, budeme mít opět možnost 
poslechnout si tento orchestr v Praze.

Mgr. Monika Vránová,
ZŠ genpor. Fr. Peřiny, pracoviště Laudova

Navštívil nás dánský orchestr Big Band 

V pátek 21. října 2016 se v naší škole uskutečnila charitativní akce spo-
jená se sportovním zážitkem – „Běh pro Afriku“. Tento projekt zaštiťuje 
nezisková organizace člověk v tísni a v české republice má již jedenáctile-
tou tradici. smyslem této akce je zejména poukázat na rozdílné podmínky 
vzdělávání např. u nás a v Africe, kde spousta dětí nemá přístup ke vzdělá-
vání a pokud ano, učí se ve velmi neuspokojivých podmínkách. Díky tomu-
to projektu má však alespoň část dětí v Africe možnost navštěvovat školu, 
do které nezatéká, školu s lavicemi a tabulí, v níž vyučují erudovaní učitelé 
děti v menších skupinách. 
Jak to tedy funguje? každý žák, který se rozhodne běžet pro Afriku, si před 
samotným během dohodne se svým „sponzorem“ libovolný příspěvek za 
jedno uběhnuté kolečko. Ten se podle počtu uběhnutých koleček vynásobí 
a výslednou částku škola pošle na konto organizace člověk v tísni, která 
za tyto peníze staví školy v Africe. naše škola se připojila tento rok poprvé 
a přispěla konkrétně na výstavbu 19. školy v africkém kulufo (více na webu 
https://www.skolavafrice.cz/o-projektu).
Přestože zpočátku nám příliš nepřálo počasí, rozhodně můžeme mluvit 
o velkém úspěchu, o čemž vypovídají i čísla: 405 běžců (běželi žáci i uči-
telé) z více než 20 tříd uběhlo 1013 km a přispělo částkou 49 356 korun! 
VŠem sPOnZORŮm TOUTO cesTOU mOc DĚkUJeme!

Jaroslava Fridrichová

O úspěšnosti této akce však nesvědčí jen statistika, ale zejména skvělá 
atmo sféra na školním hřišti a četné kladné ohlasy dětí, za všechny uveďme 
alespoň některé:

Dnešní běh pro Afriku byl, myslím, velmi úspěšný a vydařený. Zúčastnili 
se ho jak učitelé, tak děti všech věkových kategorií a i když už nemohli, 
stejně se statečně drželi a došli to. Je fajn, že tolik lidí chce pomáhat 
druhým.

Tereza Maślonková 9. A

Uběhla jsem jedenáct koleček a upřímně – čekala jsem to horší, ale jsem 
moc spokojená. nejen, že jsem si zaběhala, ale přispěla jsem také lidem, 
kteří to potřebují. Budu moc ráda, když se podobná akce zopakuje příští 
rok. Určitě je to super zážitek pro každého. 

Tereza Pohanková, 8. C 

Běh se mi líbil, bylo to příjemné odreagování od učiva. Teď mám dobrý 
pocit z toho, že jsem přispěla na vybudování školy v Africe. Byla bych moc 
ráda, kdyby se akce opakovala.

Andrea Rusynová, 7. C

Foto: -ras-

Běh pro Afriku

Pro zájemce o speciální 
třídy MŠ – poradenské dny
Ředitelka mŠ Laudova se speciálními třídami 
informuje zákonné zástupce dětí se speciálními 
vzdělávacími potřebami, že zařazování dětí 
do speciál ních tříd na školní rok 2017/2018 
proběhne podle nových pravidel, se kterými 
je možné se seznámit v poradenských dnech 
na pracovišti Duha, Laudova 3/1030. Termín 
konání je ve středu 11., 18. a 25. ledna 2017 
od 14 do 16 hodin.

Základní škola genpor. Fr. Peřiny,  
         pracoviště socháňova 

přijme	

pomocnou sílu do školní kuchyně
Duha

MŠ Laudova
se speciálními třídami

Opuková

Sluníčko

Fialka
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To, že občas ožívá radnice naší městské části dětským smíchem, na to 
jsme vcelku zvyklí a vždy jsme za to rádi. Jenže smích, který mám na mysli 
tentokrát, nepatřil miminkům při vítání občánků. Patřil dětem podstat-
ně starším. 1. listopadu, v rámci výuky vlastivědy, přišla na radnici hned 
celá třída. návštěvu si domluvila 4. e ze ZŠ genpor. Fr. Peřiny, pracoviště 
Laudova a nutno podotknout, že nadšení bylo patrné. sice nevíme, co se 
v dětských hlavičkách odehrávalo, zda to byla radost z toho, že se podívají 
do míst, kde zatím nejspíš nebyly nebo nadšení z poznatku, že se nemusí 
učit. Ale evidentně si to užívaly. 
Za doprovodu své paní učitelky a asistentky se děti nejprve zastavily 
v obřad ní síni. Po celou dobu se jim s pečlivostí sobě vlastní věnovala sta-
rostka Jitka synková, která se jim snažila dětskou formou alespoň trochu 
přiblížit fungování radnice, rozdělení odborů a jejich kompetencí. Došlo 
samozřejmě i na dotazy a to jak ze strany dětí, tak i od paní starostky. Jistě 
si dokážete představit, že odpovědi a otázky desetiletých dětí často vyvo-
laly skutečné výbuchy smíchu. A abych byla konkrétní, tak třeba představa 
dětí o počtu občanů naší městské části byla od 5 000 do několika milionů! 
stejně vtipné bylo i zklamání dětí z toho, že znak v obřadní síni není celý 
ze zlata. mimochodem, toto byl ten úplně první dotaz…
V uvolněné náladě exkurze pokračovala do zasedací síně, kde bylo ústřed-

ním tématem zastupitelstvo a rada městské části. následně se děti pře-
sunuly přímo do kanceláře starostky, kde došlo na společné focení, další 
zvídavé dotazy a samozřejmě drobné dárky.
Věříme, že tato exkurze byla pro děti přínosná nejen v tom, že nemusely 
sedět chvíli ve školních lavicích, ale především jako obohacení jejich výuky 
vlastivědy.  -mish-

Školáci navštívili radnici

Foto: -mish-

Těšíme se na Vánoce
V čase adventu děti nedočkavě vyhlížejí jakékoliv známky blížících se nej-
krásnějších svátků v roce. V mateřské škole Laudova se speciálními třídami 
jim chceme toto netrpělivé očekávání zpříjemnit a současně dětem připo-
menout tradiční zvyky tohoto období.

na konci listopadu se společně s dětmi připravujeme na příchod mikuláše. 
Zdobíme třídy, učíme se písničky a básničky, které mu děti přednesou, aby 
si zasloužily malou odměnu. mikuláš a jeho společníci nás v mateřské škole 
navštíví 5. prosince dopoledne. Ve stejný den odpoledne se s naším spol-
kem Laudovka účastníme mikulášského charitativního bazárku v Pražské 
křižovatce. Tuto akci již několik let pořádá nadace Dagmar a Václava hav-
lových ViZe 97. Výrobky, které zde nabízíme, vytvořily v průběhu roku děti 
z našich čtyř mateřských škol.

Před Vánocemi se sejdeme společně s rodiči a sourozenci našich dětí na 
tvořivých dílničkách. Paní kuchařky připraví ochutnávku pomazánek, kte-
ré dětem připravují ke svačinám a maminky přinesou na ochutnání svoje 

vánoční cukroví. Rodiče s dětmi si společně posedí u vánočního stromeč-
ku, pohrají si s novými hračkami, které děti dostaly, zazpívají si vánoční 
koledy.
A tak nám toto období plné krásných zážitků pohodově plyne a než se na-
dějeme, jsou tady Vánoce. 
Ať jsou pro všechny šťastné a veselé, přejí děti a všichni zaměstnanci MŠ LAU-
DOVA se speciálními třídami.

Mgr. Michaela Mikulová

Foto: -mish-

Foto: Archiv MŠ Laudova

I letos jsme pouštěli draky
Již Viii. řepská Drakiáda se konala v sobotu 12. listopadu odpoled-
ne. i přesto, že panovalo typické listopadové počasí a den předtím, 
po několika letech, přivezl sv. martin do Řep opět sněhovou nadílku, 

bylo vidět, že si děti 
letecká zápolení uži-
ly. Děkujeme všem, že 
jste přišli. Organizá-
toři navíc slavnostně 
slíbili, že v příštím 
roce se sejdeme radě-
ji v září. necháme se 
tedy překvapit, zda to 
vyjde. J
na fotografii vidíte 
šťastnou nejmladší 
soutěžící, Šárku Pe-
charovou (3 roky), 
která získala 1. místo 
v kategorii 0–9 let. 
Ještě jednou gratu-
lujeme nejen jí, ale 
i všem ostatním.

-mish-
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Muzete se
tešit na kapelu

Sklep-Mistr a tombolu

Vstupné
150 Kc

konající se v sobotu 28. 1. 2017 

od 20 hodin v Sokolovne Repykonající se v sobotu 28. 1. 2017 

od 20 hodin v Sokolovne Repy
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Kde?  Malá tělocvična ZŠ Jana Wericha

Na co se těšit?   Ukázka sportu novým dětem a jejich 
rodičům. 

Přehlídka toho, co se děti již naučily. 

Zapojení rodičů i nováčků do hry. 

Mikulášská nadílka.

Těšíme se na vás!

Andrea Merxbauerová

Tel.: 732 13 26 47

Mikulášský Tball 
STORMS ŘEPY
6. 12. 2016

od 16 do 17 hodin

pro rodiče s dětmi

Turnaj ve stolním tenisu
Pražské sdružení sport pro všechny ve spolupráci s TJ slavoj Břevnov PRA-
hA – OPen 2016 uspořádalo Turnaj ve stolním tenisu pro neregistrovaný 
dorost a dospělé.
Turnaj se konal v pátek 4. listopadu 2016 v tělocvičně TJ slavoj Břevnov. 
klub seniorů Řepy měl na turnaji také své zastoupení. Aktivně se ho zú-
častnil náš člen Jaroslav Pastorek, neaktivně mária szitányiová a za dorost 
nás aktivně reprezentoval její vnuk, Jan szitányi.
celkem bylo sehráno 31 zápasů na třech stolech. Všichni účastníci obdr-
želi diplom a odznak za umístění. První tři hráči si odnesli medaile a vítěz 
i pohár. mladí účastníci turnaje nečekali, že se zrodí překvapení. Zvítězila 
zkušenost seniorů nad mladostí. Finálový zápas sehráli borci sice mladí 
duchem, ale starší věkem. A nás potěšilo, že zástupce našeho klubu se-
niorů Řepy Jaroslav Pastorek,	byl účastníkem finálového zápasu. Bojoval 
a reprezentoval nás velmi statečně a získal krásné druhé místo a stříbrnou 
medaili.	 Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci našeho klubu 
a mč Praha 17.

na prvním místě se umístil a zlatou medaili získal další senior, Antonín ma-
tějka a třetí skončil s bronzovou medailí Václav čejka. Ani ne třináctiletý 
Ján szitányi se umístil na 7. místě. 
Věříme, že na příštím ročníku, na který nás pořadatelé zvou, nás budou 
reprezentovat i další borci z klubu seniorů Řepy.  

Ing. Mária Szitányiová

Foto: Archiv KSŘ

Cvičení pro seniory   
     • v KC Průhon, Socháňova 27, pátek od 9 do 10 hod. 

• v Kulturáčku na Bílé Hoře, úterý od 10 do 11 hod. a pátek od 10 do 11 hod.

                      Hodina zdravotního cvičení stojí 10 až 40 Kč, nováčci mají první hodinu zdarma.

Úplné informace o aktivitách Seniorfitnes naleznete na www.seniorfitnes.cz, e-mail: seniorfitnes@seznam.cz, tel.: 732926846.

KDE?

Vánoční kila v předstihu

shazujeme cvičením

již od začátku prosince!



Ten vánoční čas...
Prosinec, doba adventu a především pak Vánoc. Jelikož se k vám, čtená-
řům, toto číslo dostává právě v tomto měsíci, pojďme si v historických 
obráz cích trochu zavzpomínat a některé události si připomenout. 

Běžnou součástí a samozřejmostí pro většinu obcí či vesnic byl kostel, 
kde se konaly o Štědrém dnu půlnoční bohoslužby, kterým předcházel 
přísný půst. Řepům však patřilo jedno prvenství. naše, tehdy malá řepská 
dědinka, již za Rakouska – Uherska a následně pak za první republiky a čes-
koslovenska, se jako jedna z mála mohla pyšnit třemi kostely. Pomineme-li 
města, tak pro vesnice to byl opravdu unikát. kostely sv. martina – patrona 

Řep, Panny marie Vítězné na počest vítězství císařských vojsk v Bělohorské 
bitvě a následně sv. Rodiny v klášteře milosrdných sester boromejek, jsou 
toho důkazem. chybělo málo a bezkonkurenční prvenství by Řepům nepo-
chybně patřilo, kdyby byl dokončen ještě čtvrtý kostel. Ten měl být součás-
tí zamýšleného kláštera řádu servitů, na který 25. dubna roku 1628 za pří-
tomnosti císaře Ferdinanda ii. a jeho choti eleonory byl dokonce položen 
základní kámen. Po jeho vydrancování Albrechtem z Valdštejna a znesvě-
cení Švédy servité budovu kláštera opustili. se svolením císaře Leopolda ji 
pak v roce 1673 prodali hraběti maxmilianu martinici za 100 dukátů. Dnes 
je tento objekt znám jako Velká hospoda na Bílé hoře, nebo U Piskáčků či 
za totality jako mOn, a v Řepích mu patří čp. 1. 

součástí měsíce prosince by-
la v minulosti také hlavně 
kultura. A jestli jsme měli tři 
kostely, nechyběly tedy ani tři 
řepské divadelní scény, které 
v tomto měsíci měly premi-
érová vystoupení. Jednalo 
se o ochotníky sokolů, kteří 
měli domovskou scénu ve své 
sokolovně. Dále Orlů, jejichž 
domovem byl hostinec se sá-
lem U Auřadů. V neposlední 
řadě společnost na Bílé hoře, 
jejíž scénou byl sál zmiňované 
Velké hospody na Bílé hoře, či 
U Piskáčků.

Kostel sv. Martina. Že bychom se třeba po několika zimních obdobích bez 
sněhu takovéto nadílky dočkali?
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Kostel Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře, někdy kolem roku 1940.

I taková sněhová nadílka ještě před několika málo roky zasypala ulici 
Žalanského a způsobila jí tak naprosto nesjízdnou. 

Foto: Archiv J. Hájka

Foto: Jaroslav Hájek

Foto: Josef Czwartynski

Součástí řepského 
kláštera je i kostel 
sv. Rodiny a zdobil 
ho krásný, dnes již 
neexistující, zasněžený 
rybník „Kubišťák“ ještě 
v roce 1929 – 1930. 
Dnes je zde parkoviště 
a prodejna Penny 
Marketu.

Ihned po Štědrém dnu, tedy na Hod Boží vánoční v roce 1940 odehráli 
Orlové jeden z tehdejších divadelních klenotů „Ta naše písnička česká“. 
Přesně o deset let později, tedy v roce 1950, den před silvestrem odehrál 
Dramatický odbor Sokolů divadelní představení „Svatba pod deštníky“.

Foto: Archiv J. Hájka

Jaroslav Hájek, zástupce starostky
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Tento výlet je určen zdatným turistům s dobrou a pevnou obuví. nezapo-
meňte na mapu a svačinu! Oboje se bude hodit. Vyrazíme v 9.05 hod. auto-
busem linky 390 ze smíchovského nádraží a po necelé hodině vystoupíme 
v Rabyni u hlavního přístaviště.
modrá značka nás vede do kopce lesem, projdeme obcí a po 2,5 kilomet-
rech staneme u samoty Pexův luh, u mlýna pod rybníkem, z něhož vytéká 
potok Třeblová. U rozcestníku máme dvě možnosti. Buď půjdeme doprava 
po modré do Vysokého Újezdu a dál po silnici do Teletína, nebo po žluté 
po proudu potoka. cedule na rozcestí nás upozorňuje, že cesta po žluté 
je uzavřena z důvodu neprůchodnosti. Rozumní turisté tedy uposlech-
nou pokynu klubu českých turistů, ti nerozumní (pisatel tohoto článku), 

 pokračují po žluté. cesta po žluté je zprvu příjemnou procházkou po prou-
du potoka, který v hluboké rokli vytváří romantická zákoutí. Po kilomet-
ru odbočí proti proudu dalšího potoka a stoupá k obci Teletín. A v těchto 
místech začíná kilometrový úsek naprosté džungle popadaných stromů. 
cesta je absolutně neprůchodná, jediná možnost je vystoupat do svahu 
až k vývratům stromů a obejít lesní zkázu horem. Po třetím uklouznutí po 
mokrém listí jsem pády přestal počítat!
V Teletíně se sejdou rozumní s nerozumnými a pokračují společně po žluté, 
která vede asi 300 metrů po silnici k odbočce na vyhlídku máj. Vyhlídku 
vzdálenou asi půl kilometru si rozhodně nenechte ujít. cesta přes louku do 
lesa nás dovede na ostroh s nádherným výhledem na Vltavu, která se zde 
otáčí takřka o 360 stupňů.

Při zpáteční cestě zahneme před loukou doleva do lesa na neznačenou, ale 
dobrou cestu, která nás po 2 kilometrech opět zavede na žlutou značku. 
Prošli jsme chatařskou osadou „Proudy“ a stoupáme k Třebsínu k místní 
části „V Zahrádkách“. Zde nás čeká další odbočka, tentokrát k smetanově 
vyhlídce. hudební skladatel zde prý rád vysedával a snad ho tu i napad-
ly první noty symfonické básně Vltava z cyklu má vlast. Tehdy tu ale řeka 
uháněla svatojánskými proudy. Jaké tóny by ho asi napadly nad tichou 
hladinou Štěchovické nádrže dnes?
Vrátíme se na žlutou 
a přijdeme do obce Třeb-
sín. Zde se dáme doleva 
a jdeme asi 2 kilometry 
po silnici, na kterou se 
napojí modrá značka, 
s kterou silnici posléze 
opustíme. To již klesá-
me k Štěchovicím. Jak-
mile se pod námi objeví 
dominanta obce – most 
Dr. e. Beneše – jsme 
u cíle našeho putování. 
20 kilometrů je v nohách 
rozhodně znát. Příměst-
skými autobusy řady 300 
se za půl hodiny dopra-
víme na smíchovské ná-
draží. Šťastnou cestu!

Jan Bösser

Výlet – Nad meandry Vltavy

Foto: Jan Bösser

Foto: Jan Bösser

Šedivého – Tato ulice je severojižní spojnicí ulic U Boroviček a k Trni-
nám. Tvoří jeden z okrajů obytného komplexu na Fialce. Prokop Fran-
tišek Šedivý (1764 – 1810) byl český dramatik, překladatel divadelních 
her, prozaik a básník i ochotnický herec. studoval piaristické gymna-
sium a zřejmě zastával nějaký státní úřad. Podílel se na založení „Bou-
dy“, což byl lidový název pro královské – císařské vlastenecké divadlo, 
které stávalo na Václavském náměstí (dříve koňský trh) v Praze. Diva-
dlo postavené ze dřeva mělo krátké působení. Bylo založeno roku 1786 
českou divadelní společností a pro finanční potíže bylo strženo již roku 
1789. Prokop Šedivý pro tuto scénu napsal několik her – frašek často 
z pražského lidového prostředí. Připomeňme „masné krámy aneb sá-
zení do loterie“ či „Pražští sládci aneb kubíček dostane za vyučenou“. 
Šedivý napsal i román čerpající z našeho bájesloví – „české amazonky“.
Ulice vznikla a byla pojmenována po roce 1948 jako Přímá. Po roce 1968, 
kdy byly Řepy připojeny k Praze, byla přejmenována na Šedivého. 

Jan Bösser

Šedivého
ŘePY – PRAhA 6

Foto: Jan Bösser
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Setkání dvou řepských farních společenství oddělených 
Karlovarskou výpadovkou
Den 13. říjen 2016 se zapsal do historie jako první setkání dvou soused-
ních farních společenství: řepského a bělohorského. Z řepské farnosti se 
dostavilo asi třicet poutníků v čele s Otcem D. Janáčkem a sestřičkou Go-
retti z Domova sv. karla Boromejského.  na programu byla prohlídka bělo-
horského kostela a celého poutního areálu, kterou připravila sestra Petra 
Pavlíčková OsB z bělohorské benediktinské komunity. následovala koncele-
brovaná mše svatá, kterou u bělohorského oltáře sloužili faráři obou farních 
společenství – benediktin P. Benedikt kolaja a premonstrát P. Daniel Janá-
ček. Poté následovalo vzájemné setkání ve farní společenské místnosti.

Reciproční návštěva bělohorských věřících v řepské farnosti se uskutečni-
la již za týden po prvním setkání na Bílé hoře – dne 21. října 2016. V kos-
tele sv. Rodiny sloužili koncelebrovanou mši svatou kněží obou farních 
společenství; hlavním celebrantem byl Otec Daniel Janáček, který ve své 
homilii mile pozdravil a přivítal bělohorské poutníky. Před bohoslužbou vy
stoupilo několik řepských farníků-pamětníků, kteří  hovořili o vzniku samo-
statné řepské farnosti, o počátcích života farnosti i o původních úvahách, 
zdali by bylo realistické vybudovat nový kostel s dostatečnou kapacitou 
pro věřící řepského sídliště. V úvodu s. m. konsoláta, představená Domo-
va sv. karla Boromejského, přednesla informace o bohaté historii kláštera 
sester boromejek i o současném dění v jeho prostorách. kostel sv. Rodiny, 
který je součástí dnešního Domova a slouží farnosti jako kostel hlavní, se za 
totality stal značně zdevastovanou svatyní. Po navrácení objektu původní-
mu majiteli, kongregaci milosrdných sester sv. karla Boromejského, umož-
nily příspěvky oficiálních sponzorů i drobných dárců v poměrně krátké době 
provést nezbytné stavební práce i obnovení výzdoby kostela, včetně akce: 
„Podporujte svého anděla!“ ve prospěch obnovy vzácné beuronské výmalby 
svatyně. V roce 2000 byl celý objekt zařazen ministerstvem kultury čR me-
zi národní kulturní památky. Ve velké jídelně Domova pak následovala milá 
přátelská beseda spojená se štědrým pohoštěním. Je naděje, že ve vzájem-
ných návštěvách a spolupráci obou farních společenství se bude  pokračovat.
kdo cestuje z Břevnova západním směrem po Bělohorské/karlovarské 
silnici, si nemůže nepovšimnout krásné barokní památky po pravé straně 
výpadovky – poutního kostela Panny marie Vítězné na Bílé hoře obklope-
ného ambity s rohovými kaplemi a budovou někdejší duchovní správy na 
západní straně areálu, v níž už devět let sídlí nevelký ženský klášter sester 
benediktinek.  Zhruba platí, že na sever od silnice leží katastrální území 
Ruzyně patřící k Praze 6, zatímco po jižní straně se rozkládá území městské 
části Prahy 17 Řepy – ovšem s tou výjimkou, že poutní areál bělohorského 
kostela je jakýmsi exteritoriálním územím Řep. městská část Řepy má tedy 
na svém území dvě farnosti – a věřící z obce Ruzyně, která kostel nikdy 
neměla, chodí na bohoslužby buď na Bílou horu, anebo do Liboce, někte-
ří však i do dolních Řep. Obě tyto řepské farnosti mají vlastní duchovní 

správu; na Bílé hoře od počátku 90. let slouží pověření kněží z benediktin-
ského kláštera v Břevnově. nebylo tomu tak vždycky: po 2. světové válce 
měla tato filiální farnost vlastního duchovního správce – oblíbeného, teh-
dy ještě mladého kněze P. Václava soukupa, který se však po únoru 1948 
záhy znelíbil nové vrchnosti a brzy byl zatčen. sice byl po nějakém čase 
podmínečně propuštěn, ale neustále sledován, a tak se rozhodl odejít do 
zahraničí a pracovat v misiích. měl štěstí; podařilo se mu uprchnout, přejít 
hranice – a stal se misionářem v kongu. Po tamních politických zvratech 
(režim, který zavedl diktátor mobutu a revolucionář Lulumba) však všichni 
evropští misionáři museli tuto zemi opustit, a protože domů se vrátit ne-
mohl, prožil zbytek života jako farář v tehdejším Západním německu. Po 
něm (od roku 1950) převzal duchovní správu P. Dr. Václav Bogner, bývalý 
docent Teologické fakulty a vynikající lingvista, který z biblických jazyků 
přeložil několik knih starého Zákona do moderní češtiny; je spoluauto-
rem českého vydání ekumenické Bible. Bělohorským duchovním správcem 
zůstal po více než třicet let: mnoho farníků pokřtil, po letech tytéž lidi 
oddával a křtil pak i jejich děti a pohřbíval zemřelé. U oltáře míval i přes 
dvacet ministrantů. sloužil v  dobách totality, v desetiletích  církvi nepří-
znivých, ale přesto míval dvě nedělní mše svaté (včetně té určené dětem) 
a odpolední požehnání. O všedních dnech byla mše svatá denně.  Je obdi-

vuhodné, že ačkoli se vůbec neangažoval v prorežimním hnutí „Pacem in 
terris“, dokázal prosadit generální opravu kostela (včetně měděné krytiny 
kostelní kupole a poměrně dlouho dobře fungujícího odizolování kostel-
ního i ambitního zdiva od vzlínající spodní vody). Tyto opravy se uskuteč-
nily v 70. letech (ještě za „normalizace“), a tak není divu, že účinnost ně-
kterých tehdejších stavebně-izolačních opatření od té doby již pominula 
a pochopitelně vyžadují obnovu. Doktor Václav Bogner odešel na věčnost 
po těžké nemoci v roce 1988; po něm zde působil svatovítský kanovník 
P. miroslav Vlček a po jeho smrti zde u Panny marie Vítězné suplovali ně-
kteří  kanovníci z katedrály – někdejší kolegové Otce Bognera z doby jeho 
působení na Teologické fakultě (především profesoři kotalík a kubalík).
Po roce 1990 – po návratu benediktinů do Břevnovského kláštera krátko-
době působil u bělohorského oltáře bývalý disident  P. František hochman, 
ale pro svůj nedobrý zdravotní stav musel brzy abdikovat. Žil pak až do 
předčasné smrti se svou maminkou ve stodůlkách. místo něj pověřil  arci-
opat Dr. Anastáz Opasek mladšího kněze – Patera Augustina Gazdu, který 
se vrátil z italské emigrace, do duchovní služby na Bílé hoře. slíbil mu: 
„Tam se ti bude líbit!“ měl pravdu; Otci Augustinovi se v bělohorské farnos-
ti velice líbilo – a lidé ho měli rádi. V té době byl jeho řepským a libockým 

Foto: -ras-
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kolegou P. Jiří kusý. Oba kněží se spolu přátelili, což bylo jakýmsi prv-
ním náznakem sbližování bělohorské a libocko-řepské farnosti. s Otcem 
 Augustinem se Bělohoráci jen těžko loučili, když po několika letech se stal 

převorem v nově obnove-
ném benediktinském opat-
ství v Rajhradě u Brna. Jeho 
nástupcem na Bílé hoře se 
na kratší období stal P. Já-
chym Zítko, a po jeho odcho-
du do kláštera v Bavorsku 
byl na Bílé hoře ustanoven 
P. Jan Josef kodl, OsB, který 
zde pak mnoho let neúnav-
ně a velmi obětavě sloužil 
až do své smrti. Jako mladý 
benediktinský řeholník  po-
znal Jan kohl v padesátých 
letech nejprve internaci 
mnichů v hejnicích, pak tři 
roky nucené práce v čepič-
kových „Pomocných tech-
nických praporech“ (PTP) 
a těžkou práci v dolech. Po 

propuštění prožil dlouhé období, kdy nesměl vykonávat kněžskou službu 
(nedostal státní souhlas k duchovenské činnosti). když jej pak konečně 
získal, působil postupně v mnoha mimopražských farnostech. měl vždycky 

velice blízko k lidem; pravidelně navštěvoval nemocné, chodil za nimi i do 
nemocnice a přinášel svátosti i povzbuzení. Bělohorští si Otce Jana velice 
oblíbili stejně tak, jako tomu bylo ve všech jeho předchozích působištích. 
na pohřeb se mu sjelo několik stovek jeho někdejších farníků z mnoha míst 
republiky. V současnosti je duchovním správcem, resp. rektorem bělohor-
ského filiálního kostela přátelský čtyřicátník P. Benedikt kolaja OsB, který 
se úspěšně snaží jít ve šlépějích svého předchůdce.
Pravou rukou všech kněží, kteří se od počátku 2. poloviny 20. století 
vystřídali ve službě při bělohorském kostele, byli jednotliví varhaníci 
na bělohorském kůru. V době, kdy zde byl farářem P. Václav Bogner, byl 
bělohorským varhaníkem a současně regenschorim pan Vilém hejduk, kte-
rý v mládí býval nadšeným skautem a pracoval ve vedení Junáka. Tehdejší 
režim mu to neodpustil a pan hejduk ve svém pokročilém věku dostával 
zcela minimální penzi. Jeho zásluhou došlo k první modernizaci starých, 
již zcela nevyhovujících varhan. Řídil ministrantský kostelní sbor, který po 
mnoho let na květnou neděli zpívával pašije a o májových pobožnostech 
mariánské zpěvy. Z hudebně nadaného ministranta Antonína heinzela vy-
choval svého náhradníka, když sám už pro stáří hrát nemohl. Dalším vý-
znamným varhaníkem bělohorského kostela byl pan Josef Vacek, hobojis-
ta a člen orchestru národního divadla. V současnosti je mešní lidový zpěv 
doprovázen varhanní hudbou výborných mladých varhaníků Aleše noska 
a Pavla saláka. Občas zde zpívá bělohorská dětská schola či komorní sou-
bor bělohorských sester benediktinek.

Pro Řepskou sedmnáctku zapsal  
Ing. Karel Voplakal, CSc.
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SLužBy
•  MALOVÁNÍ,	TAPETOVÁNÍ,	lepení	stropních	podhledů,	

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

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

•  HÁJEK–ZEDNICTVÍ–MALÍŘSTVÍ. 
Provádím veškeré zednické, obkladačské, malířské, 
podlahářské a bourací práce. Odvoz suti zajištěn. 
Rekonstrukce bytu, domu, nebytových prostor. 
PRAhA 17/5/6 A BLíZkÉ OkOLí. 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

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

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

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

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

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

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

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

•  	 	 	 	 	 	 !!	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

•  ARMYSHOP	–	VYBAVENÍ	A	OBLEČENÍ	DO	PŘÍRODY	–  
zimní bundy, svetry, mikiny, spacáky, batohy, celty, 
nože, obr. spreje. Bílá hora – čistovická 15,  
po–pá 13–19 h. www.e-armyshop.cz

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

•  HODINOVÝ	MANŽEL, mALOVání, ŠTUkOVání, 
kOmPLeTAce  náByTkU. f.seher@seznam.cz	
 Tel.:	603	305	211

•  !!!	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

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

•  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	–	SOUKROMÁ	VÝUKA	pro dospělé, děti, 
maturanty, příprava na PeT, keT, Fce, skype english. 
www.english1to1.cz		 Tel.:	737	337	445	

•  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

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

•  CENTRUM	VZDĚLÁVÁNÍ	V	ŘEPÍCH	NABÍZÍ	JAZYKOVÉ	
KURZY, přípravku ke zkouškám, kurzy matematiky, 
doučování všech předmětů, překlady a tlumočení. 
Přijďte, těšíme se na vás, zápis stále probíhá.  
www.jazykovykurz.cz, info@jazykovykurz.cz		
	 Tel.:	235	300	455,	608	209	354

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

•  REKONSTRUKCE	BYTOVÝCH	A	NEBYTOVÝCH	PROSTOR	
michaeldrdlicek@gmail.com, www.dmstavby.cz		
	 Tel.:	602	291	373

•  DOVOZCE	KOČÁRKŮ	DO	ČR	PŘIJME	OPRAVÁŘE	
do malého kolektivu. nabízíme: pohyblivou pracovní 
dobu, služební telefon, spravedlivé ohodnocení. 
Požadujeme: řidičský průkaz skupiny B, samostatnost. 
Depemo, cementářská 19, Praha 5	 Tel.:	603	181	452

ByTy, NEMOVITOSTI
•  GARÁŽ	PRONAJMU	V UL. mAkOVskÉhO.	 Tel.:	602	335	825

•  HLEDÁM	DLOUHODOBÝ	PRONÁJEM (neBO kOUPi) 
GARáŽe V ŘePích. 	Tel.:	603	200	160

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

 Otevřeno
 i o víkendu.

Kosmetické studio GERnétic

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

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

           

Ošetření 
poprsí

      Nabízíme 
dárkové poukázky 
na Vánoce

REKONSTRUKCE KOUPELEN A KOMPLETNÍ  
PŘESTAVBY BYTŮ.  

KVALITNĚ A ZA ROZUMNÉ CENY.
Osobní cenová kalkulace a konzultace zdarma.

Tel.: 777 317 278

SLEVA 
30%

z montáže

Po předložení tohoto kuponu

ŽALUZIE 
SÍTĚ PROTI HMYZU

777 208 491 • info@har.cz • www.har.cz

stejné IČ
stejná adresa
stejný kontakt24 let

inz HAR 60x33 Repy.indd   1 10.12.15   12:36

Zveme Vás na
KLUB ANGLICKÉ KONVERZACE

Klub anglické konverzace je otevøen ka�-
dému, kdo si chce zábavnou formou
procvièit své znalosti z Angliètiny � a� u�
jste zaèáteèník èi ostøílený mluvèí, máme
pro Vás mo�nost poklábosit si s rodilými
mluvèími.

Ka�dý ètvrtek 18-19 hod.
Uèebna è. 2, KC Prùhon

www.pochoden-praha.cz

Ordinace praktického lékaře AA Asklepios  v 3.patře Řepské polikliniky.

MUDr. L Hrabovská, MUDr. A Albertová
Z důvodu naplnění kapacity ordinace neregistrujeme nové pacienty.

Tel.: 235 312 734

Návštěvní služba středa před ordinační dobou a případně čtvrtek po ordinační době.

ORDINAČNÍ HODINY – MUDr. Hrabovská, MUDr. Albertová
Po: 08:00–15:00 pouze obj. 11:00–13:00
Út:  08:00–14:00 pouze obj. 10:30–13:00
St: 13:00–18:00
Čt: 08:00–15:00 pouze obj. 13:00–15:00
Pá: 08:00–13:00
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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 :)

FUNKČNÍ  KONZOLE

SLEVY záclon, závěsů
DOPRAVA  ZDARMA

FUNKČNÍ  KONZOLE
(demontáž starých, zaměření 
a montáž nových)

SLEVY záclon, závěsů
DOPRAVA  ZDARMA

VŠE PRO VÁŠ BYT

NEVANOVA  1045 (dílna)
1047 (prodejna)

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

Pracovní doba:  Po–Pá  8.00–18.00 hod.

Tel.: 235 301 561 | info@okvet.cz | www.okvet.cz

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

VETERINÁRNÍ KLINIKA

Od roku 1999

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

ŘEPSKÁ vychází v nákladu 12 000 výtisků
a roznáší se do všech řepských schránek.

máte-li zájem o inzerci v roce 2017, napište nám. Předběžnou 
rezervaci lze uskutečnit na celý rok i vybrané měsíce. každý 4, 

po sobě jdoucí, otištěný inzerát je s 50% slevou. Veškeré informace 
naleznete i na webu mč Praha 17, www. repy.cz v sekci Řepská 17.

Máte	zájem	o	inzerci	v	roce	2017?

ŘEPSKÁ
Z P R A V O D A J  P R A h y  1 7  |  Č E R V E N E c - s R P E N  2 0 1 6  |  R O Č N í k  2 2  |  Z D A R m A

Kinobus přijede opět do Řep

Kurzy češtiny pro děti cizinců

Slavíme 220. výročí narození Václava Babinského

ŘEPSKÁ
Z P R A V O D A J  P R A h y  1 7  |  Z Á Ř Í  2 0 1 6  |  R O č n Í k  2 2  |  Z D A R m A

Babí léto: 10. září 2016

Opět můžeme třídit kovový odpad

Volby do Senátu Parlamentu České republiky

ŘEPSKÁ
Z P R A V O D A J  P R A h y  1 7  |  ř í J e n  2 0 1 6  |  R O č n í k  2 2  |  Z D A R m A

Získali jsme prvenství v zadávání veřejných zakázek

Křest nové knihy: Šlechtična a loupežník

Výstava Tomáše Hřivnáče v KC Průhon
ŘEPSKÁZ P R A V O D A J  P R A h y  1 7  |  č e R V e n  2 0 1 6  |  R O č n í k  2 2  |  Z D A R m A

Noc kostelů: 10. červnaAkce pro celou rodinu: Hurá na prázdniny!Domov sv. K. Boromejského slaví narozeniny

ŘEPSKÁZ P R A V O D A J  P R A h y  1 7  |  l i s t O P A D  2 0 1 6  |  R O č n í k  2 2  |  Z D A R m A

Co přinese začátek adventuSvatomartinský průvod: 11. 11. 2016Protihluková stěna na Slánské má reálnou podobu

Tel.	234	683	531,	720	524	688
e-mail:	michaela.linhartova@praha17.cz



INZERCE

31

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

Kontakt	pro	inzerci:	michaela.linhartova@praha17.cz,	tel.:	720	524	688

 

 
!!! Vánoční akce !!!  

 Second hand„Glamour“ 
   Značkové dámské, pánské, dětské oblečení, bižuterie, kabelky… 

 Aviváž Lenor zdarma* 
* Za každý nákup nad 1 000 kč do 31.12.2016 

 

Šimonova 1103/6 (vedle zastávky Bazovského) 
Pracovní doba :    Po-Pá 09:00-18:00 
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... a sladká tečka na záver

B a l k a n  r e s t a u r a n t s

www.daimarinai.

ŽUFANOVA 1714/28 
163 00 PRAHA 6 - ŘEPY
tel.: +420 235 310 130

mob.: +420 775 775 645
PO-NE 08:00-23:00 hod

ˇ Lužiny
ZÁZVORKOVA 25/3

155 00 PRAHA 5 - STODŮLKY
tel.: +420 235 515 988

mob.: +420 775 775 644
PO-NE 11:00-23:00 hod

S tímto kuponem
sleva 15% na d�ert

Repy

Snídane, obedy, vecere ...ˇˇˇ ˇ
ˇ

Ú K L I D O V É  P R Á C E

JAN BÖSSER
Žalanského 36/29, 163 00 Praha 6

tel.: 603 423 612 • bosser@volny.cz

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

malování • lakování

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

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

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

LEVANDULE

www.nas-kolonial.czotevřeno: út, st, čt 13 - 17 hod.

Nevanova 1042/6, 163 00 Praha 6 - Řepy

Levandulová kosmetika a něco navíc...

Voňavé dárky, které potěší...


