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Z RADNICE

krásné období Vánoc již máme za sebou. 
Doufám, že jste tento čas prožili v klidu 
a spokojenosti se svými nejbližšími. 

Silvestrovský přípitek nám přinesl za-
čátek roku 2020. Pro mnohé z nás rok 
začíná přijetím nových předsevzetí, které 
se budeme snažit plnit. V lednu se nám 
to zpravidla bude dařit a v dalších měsí-
cích na ně postupně budeme zapomínat, 
stejně tak jako v letech předchozích.  
Důležité ale je celý nový rok prožít spo-
kojeně a bez zbytečných stresů, a vždy 
si v širokém spektru života nalézt to, co 
nás zajímá a uspokojuje. A k tomu vás, 
předpokládám, povede i náš časopis, kte-

rý vás bude opět pravidelně seznamovat 
se zajímavými akcemi uskutečňovanými 
v naší městské části. V lednu bych chtěl 
upozornit na živý betlém, průvod Tří králů 
a na vycházku za řepským ptactvem, pořá-
danou Komunitním spolkem Řepy. 

Co se týká dalších období roku, tak 
za připomenutí určitě stojí 400. výročí 
bitvy na Bílé hoře, ke kterému od květ-
na do listopadu proběhne několik akcí, 
o kterých vás bude náš časopis průběžně 
informovat.

Krásné zimní dny s bohatou sněhovou 
nadílkou vám za Redakční radu přeje 

MGR. PETR GRUBER

Stanovení úředně určené místnosti 
a doby pro uzavírání manželství na úze-
mí MČ Praha 17 v roce 2020.
Rada městské části stanovuje Obřadní 
síň v I. patře ÚMČ Praha 17, Žalanského 
291/12b, Praha 6 - Řepy, jako úředně urče-
nou místnost pro uzavírání manželství na úze-
mí MČ Praha 17 s účinností od  13. 11. 2019.

Dny a dobu pro uzavírání manželství na 
území MČ Praha 17 v roce 2020 v době od 
10 do 13.20 hodin, v pátek, v níže uvede-
ných termínech:
 10. 1. 2020, 24. 1. 2020
 7. 2. 2020, 21. 2. 2020
 6. 3. 2020, 20. 3. 2020
 3. 4. 2020, 24. 4. 2020
 15. 5. 2020, 29. 5. 2020
 12. 6. 2020, 26. 6. 2020
 10. 7. 2020, 24. 7. 2020
 14. 8. 2020, 28. 8. 2020
 11. 9. 2020, 25. 9. 2020
 9. 10. 2020, 23. 10. 2020
 6. 11. 2020, 27. 11. 2020
 11. 12. 2020,

Stavba nazvaná „Žalanského, č. akce 
1000040, Praha 17“ - rekonstrukce stá-
vající komunikace Žalanského v  úseku 
od křižovatky s ul. Slánská po křižovat-
ku s ul. Hofbauerova
Rada městské části se seznámila s předlo-
ženou projektovou dokumentací na stavbu 
nazvanou „Žalanského, č. akce č. 1000040, 
Praha 17"- rekonstrukce komunikace.

Rada městské části souhlasí z hlediska 
územního rozvoje s navrhovaným stavebním 
záměrem dle předložené projektové doku-
mentace s tím, že bude zajištěna koordinace 
prováděných prací s případnými plánovanými 
opravami nebo rekonstrukcemi inženýrských 
sítí v daném úseku s jejich správci tak, aby 
následně v krátkém časovém úseku nedošlo 
k porušení nového povrchu komunikace.

Výběrové řízení na pronájem zbývajících 
parkovacích stání pro motorová vozidla 
za stanovené nájemné v rámci parkovací 
plochy v ulici Mrkvičkova, Praha 6 - Řepy.
Rada městské části se seznámila s výsled-
kem výběrového řízení na pronájem zbýva-
jících parkovacích stání pro motorová vozi-
dla za stanovené nájemné v rámci parkovací 
plochy v ulici Mrkvičkova, Praha 6 – Řepy.

Rada městské části schvaluje:
a)  výsledek výběrového řízení na proná-

jem zbývajících parkovacích stání pro 
motorová vozidla za stanovené nájem-
né v rámci parkovací plochy v ulici Mrk-
vičkova, Praha 6 – Řepy,

b)  uzavření smlouvy o nájmu parkovacího 
stání s žadateli č. 1–10,

c)  vyhlášení výběrového řízení na zbývající 
volná parkovací stání pro motorová vozi-
dla za stanovené nájemné v rámci par-
kovací plochy v ulici Mrkvičkova, na po-
zemku parc. č. 1502/168 v k. ú. Řepy ve 
svěřené správě městské části Praha 17.

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, VÁŽENÉ ČTENÁŘKY,

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 sta-
rostky MČ Praha 17, Žalanského 291, Praha-Řepy. 

PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 17 SE KONÁ 29. 1. 2020,
MÍSTO KONÁNÍ BUDE UPŘESNĚNO, SLEDUJTE WEBOVÉ STRÁNKY WWW.REPY.CZ
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Žalanského 291, Španielova 1280, 
Makovského 1141, Bendova 1121: 
Pondělí  8.00–12.00/13.00–17.30
Středa  8.00–12.00/13.00–18.30
Pátek  7.30–11.00

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
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Z RADNICE

Vážení čtenáři,
stojíme na prahu nového roku, otvíráte prv-
ní Sedmnáctku s ročníkem 2020. Možná 
přemýšlíte, jaký ten nový rok bude, co vás 
čeká a co hezkého přinese… Z celého srd-
ce vám přeji, aby přinesl spoustu radosti, 
porozumění, úspěchů, zdraví i štěstí. Zkrát-
ka všeho, co si přejeme!

Ke vstupu do novému roku patří již 
tradičně také bilancování. I já se ohlížím 
a hodnotím. Loňský rok přinesl např. no-
vou podobu Řepské sedmnáctky. Snad se 
vám nový časopis líbí a bude vám přinášet 
i nadále spoustu zajímavého čtení.

Podařilo se také téměř dokončit naše 
Sportovní centrum a já doufám, že již brzy 
otevře své brány a budeme si užívat všech 
služeb, které jsou v areálu přichystány. 
V tuto chvíli zde probíhá zkušební provoz.

Celý rok jsme také řešili dlouhodobý pro-
blém, kterým je obtěžující zápach z výroby 
krmiv společnosti VAFO. V tomto směru 
jsme spojili síly s dalšími postiženými praž-
skými čtvrtěmi a společně jsme přinutili 
magistrát konat. Protože magistrát hlavního 
města je jediný kompetentní nás v tomto 
směru zastupovat. Koncem roku proběh-
lo společné jednání na magistrátu, které 
přineslo vytvoření expertní skupiny, jež by 
měla navrhnout účinná řešení. Věřím tedy, 
že v březnu budeme mít nějaké konkrétní 
návrhy, které pomohou celou situaci vyřešit.

A co mě naopak loni potěšilo? Měla 
jsem radost z akcí, které jsme pro vás opět 
pořádali. Těší mě váš zájem. V organizaci 
Čarodějnic, Babího léta či Martinského 
průvodu budeme pokračovat i letos. Stej-
ně tak mě potěšilo, že jsme mohli přispět 
ke zlepšení prostředí motolské nemocni-
ce, díky projektu Nadačního fondu Zdeňky 
Žádníkové. Věřím, že i v této milé spolu-
práci budeme nadále pokračovat.

Radostí i starostí v loňském roce byla 
zkrátka spousta… Nechme ale to špatné 
v roce 2019 a do roku 2020 vstupme s ra-
dostí a vírou v úspěch a splnění všech přání!

JITKA SYNKOVÁ

SLOVO STAROSTKY
 

Farnost sv. Martina Praha – Řepy 
______________________  

Vás srdečně zve na tradiční 
  

 ŽIVÝ BETLÉM a 
PRŮVOD TŘÍ KRÁLŮ  

   

   

sraz 
v neděli     

5. ledna 2020   
v 16:00 h 

před kostelem 
Svaté Rodiny 

 
 

 

 
 

_______________  
betlém bude následn  probíhat  

na zahrad  kláštera sester boromejek.  
 

Sou ástí bude také zpí ání koled a malé pohošt ní. 
 

 

Městská část Praha 17 

vám přeje vše nejlepší 

a mnoho úspěchů 

v novém roce 2020.

Na Nový rok déšť
- o Velikonocích sníh.

Na Tři krále mrzne stále.

Hojný sníh v lednu,
málo vody v dubnu.

V lednu sníh a bláto, 
v únoru tuhé mrazy za to.

Jsou-li na Nový rok 
červánky, bude po celý 

rok větrno. 

Připadne-li
Nový rok na středu,

lze očekávat
příznivý rok,
mnoho vína,

ale žádný med.

02-03.indd   3 20.12.19   13:20



4 / LEDEN  / 2020

BYLI JSME PŘI TOM

Začátek prosince je každoročně spo-
jen s nadílkou Mikuláše a jeho po-
mocníků z nebe i pekla. Na nadíl-

ku se vždy těší malí i velcí a každoročně 
je tento svátek spojen nejen se sladkost-
mi, ale také s pořádným veselím. Nejinak 
tomu bylo i v letošním roce, a tak si na své 
přišly všechny řepské děti.

První mikulášské odpoledne s řadou 
písniček a hravým programem na všech-
ny nedočkavce čekalo už první adventní 
neděli, tedy 1. prosince, v sále řepské 

Sokolovny. Mikulášské radovánky tady již 
tradičně pořádá Společnost pro obnovu 
řepských tradic s podporou Městské čás-
ti Praha 17. Nechyběla zde dobrá nálada, 
tance andělské a pekelné a samozřejmě 
i pohádka. Ta letošní byla o Červené karkul-
ce. A pak stačila již jenom chvilka, aby za 
zvuku zvonů vstoupil Mikuláš a obdaroval 
všechny malé příchozí.

Další nadílku si děti mohly užít i o týden 
později. V sobotu 7. prosince v KC Průhon, 
v neděli 8. prosince pak v Kulturním domě 

na Bílé Hoře. Tady byl připraven pestrý 
program nejen pro naše nejmenší, ale 
i pro dospělé. Přišel nejen kouzelník, ale 
samozřejmě také Mikuláš s doprovodem 
anděla i čerta. Děti měly možnost užít si 
adventní dílničky, dospělí pak kromě hudby 
jistě ocenili i lahodné občerstvení.

Nezbývá než se těšit na čertovské ra-
dovánky zase za rok!

-RAS-

MIKULÁŠSKÉ RADOVÁNKY 
PRO VŠECHNY ŘEPÁNKY

foto: -mish-
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ADVENTNÍ KONCERTY

TŘI, DVA, JEDNA… SVÍTÍ!

Doba adventní je pro mnohé z nás 
dobou shonu, dohánění pracovních 
povinností, příprav na Vánoce, ale 

také časem mnohých krásných setkání. 
K tomuto období neodmyslitelně patří 

i adventní koncerty, které nám každou ne-
děli připomenou, že k vánočním svátkům 
jsme zase o krok blíž. Nejinak tomu bylo 
i v roce 2019. Každý týden jsme se mohli 
těšit na krásný hudební dárek, který na nás 
čekal v kostele svaté Rodiny.

Cyklus koncertů zahájil orchestr Mu-
sica Alternativa pod vedením Jarosla-
va Kořána a Jiřího Šimáčka, který se 
představil v neděli 1. prosince. O týden 
později jsme si mohli vychutnat koncert 

smíšeného pěveckého sboru GAUDIUM 
PRAHA.

Třetí adventní neděli nás čekal koncert 
v podání sopranistky Markéty Fassati. 
Tento koncert se konal pod záštitou MČ 
Praha 17, a tak hned u dveří si návštěv-
níci mohli vybrat drobný dáreček od dětí 
z řepských škol. Koncert zahájila krásným 
proslovem sestra Konsoláta, která všem 
připomněla tu pravou podstatu Vánoc i ob-
darování. Přítomné pozdravila i starostka 

Jitka Synková. Ta ve svém projevu ze-
jména poděkovala za spolupráci Domova 
sv. Karla Boromejského a městské části 
Praha 17, a také popřála všem „dárky, co 
se špatně balí – tedy klid, lásku a zdraví“.

Tečku za adventními koncerty pak udě-
lal v neděli 22. prosince Břevnovský chrá-
mový sbor, v jehož podání zazněla Česká 
mše vánoční J. J. Ryby.

-RAS-

Vraťme se o několik týdnů v čase 
zpět. Je 29. listopadu, venku se se-
tmělo a v ulicích se konečně roz-

svítila vánoční výzdoba. V ten moment se 
snad každý na chvilku zasní. Je to tu. Ad-
vent. Vánoce se blíží. A co by to bylo za 
advent bez rozsvícení řepského vánoční-
ho stromu! O jeho umístění se sice něja-
kou dobu diskutovalo, ale nakonec zvítě-
zilo původní místo, a to naproti OVUSu. 

Nutno podotknout, že počet lidí, které 
tato akce přiláká, se nám každoročně zvy-
šuje. Bylo hezké pozorovat hloučky lidí 
a rodiny, v rukou svařené víno, čaj či jinou 
dobrotu, která tuto akci každoročně dopl-
ňuje. „Mami, kdy už to bude?“ ozvalo se 
vedle mě. „Chvilku počkej, Eliško, koukni, 
děti jdou na podium“. I slavnostní odpočí-
tání bylo letos trošku jiné. Bylo totiž pěkně 
hlasité, jelikož s paní starostkou a dětmi 

na podiu odpočítávaly snad všechny děti 
v okolí a věřím, že i mnozí dospělí. 

Pak už došlo na samotná vystoupení. 
Nejprve se představily děti z MŠ Socháňo-
va, potom o pár let starší, ze ZŠ genpor. Fr. 
Peřiny a následovala novinka. Vystoupila 
totiž Olinka Rumlová, žákyně téže školy, 
a zazpívala tři písně (A Million Dreams, Tři 
oříšky pro Popelku, A Thousand Years). 
Posledním účinkujícím byl pěvecký sbor 
ZUŠ Blatiny a nutno říci, že jejich vystou-
pení skutečně přineslo tu pravou adventní 
náladu. 

Takže, ještě jednou dodatečně děku-
jeme za krásný večer a vystoupení všem 
dětem i jejich vyučujícím a jelikož se 
musíme vrátit zpět do ledna, popřeji vám 
vše nejlepší do roku 2020 a kromě trochy 
štěstí především zdraví!

-MISH-

foto: -ras-

04-07.indd   5 20.12.19   13:25



6 / LEDEN  / 2020

INFORMUJEME

Když se ohlédnu za adventním a vá-
nočním obdobím, chtělo by se mi 
vykřiknout: "Stejně máme v klášte-

ře nejhezčí Vánoce, heč!" To by však od 
ženy v druhém poločase bylo poněkud dě-
tinské. Přesto však čím dál více obdivuji, 
jak je adventní a vánoční období v našem 
klášteře kouzelné. Začíná to u mne jen tak 
nenápadně nahlédnutím do kalendáře kul-
turních akcí, kde již s ročním předstihem 
vím, kdy se co bude konat. Advent příš-
tího roku jako by byl adventem již přítom-
ným, nějak mi to všechno splývá a kladu 
si otázku, jestli tu nemáme kulturních po-
řadů více než je zdrávo.

Ale co na tom, když lidé přicházejí 
s očekáváním a odcházejí spokojeni ob-
darováni krásným kulturním zážitkem. 
Někdy si představuji, že koncerty sedí 
spořádaně v čekárně, až je vyzvu: "Další, 
prosím!". Tak to jde po celý rok a vstupem 
do adventu provoz v pomyslné čekárně 
houstne. První, druhý, třetí, čtvrtý advent-
ní koncert a ještě hromada akcí mezi tím. 
Začínám lítat po klášteře jako šílená. Pak 
se ale na chvíli zastavím, rozhlédnu se 
a vidím, jak to tu žije jako v jedné obrov-
ské předvánoční domácnosti a normální 
rodině. Děvčata myjí okna a věší záclony, 
pánové z údržby instalují stromečky, které 
se znenadání objevují na nejrůznějších 
místech uvnitř i vně budovy a těsně před 
Vánocemi i v kostele. Tam je strom ze 
všech největší a ve své prostotě i nejkrás-
nější. Sestřičky na všech patrech zdobí 
a z kuchyně začíná vonět cukroví. Před 
očima mi vyrůstá vánoční sen. Nejsme 
sice v pohádce, ale snažíme si ji tu ale-

spoň na chvíli vytvořit. Udivuje mne, jak 
v prostředí, kde nás obklopuje stáří a ne-
moc - dvě věci, o kterých asi nikdo z nás 
příliš nesní, může být tak příjemně a milo. 
Když pobíhám po domě a vylepuji plakáty 
koncertů, obdivuji tu nádheru, kterou zde 
personál dokáže vytvořit. Kouzlo Vánoc 
se objeví v největší kráse, když se večer 
po celé budově i v atriu rozsvítí barevná 
světélka stromečků, která si návštěvy 
našich pacientů rády fotí. A tu mne opět 
dětinsky napadne: "Máme to tu stejně 
nejhezčí, heč!"

Lidé k nám přicházejí, aby se nadýchli 
té vánoční atmosféry, ať už za svými blíz-
kými na návštěvu nebo na koncert či ad-
ventní trh. Příchozí jsou okouzleni, zatímco 
my blížíce s k Vánocům "meleme z posled-
ního". Napadá mne, kolikrát ještě uvidím 
míhající se šaty sestry Konsoláty, která 
s pokročilým adventem přidává na kroku 
a jejíž ruka již po mnoho let každoročně 
podepíše ke dvěma tisícům vánočních přá-
ní? Přemýšlím, kolik firem v současném 
přetechnizovaném světě asi věnuje tak 
obrovskou energii k vytvoření poctivého 
tištěného přání s osobním vánočním po-
selstvím. Někdo možná namítne, že e-mail 
šetří naše lesy, ale možná jednou do roka 
bychom mohli udělat výjimku. Kladu si též 
otázku, kolik dnešních manažerů by si dalo 
tu práci, aby každé z těch tištěných přání 
podepsalo vlastní rukou? 

Již 13 let sleduji dění v našem klášteře 
a říkám si, kdy mne to přestane bavit. Vá-
noční zázraky se ale dějí a já čím jsem tu 
déle, tím více obdivuji nasazení klášterních 
lidí, ať jde o sestry řádové či zdravotní, lé-

kaře, děvčata z rehabilitace i stacionáře, 
kuchaře, údržbáře, naše pradlenky, holky 
ze zázemí administrativně-ekonomického, 
ale i ženy, kterým se v životě něco nepo-
vedlo, jsou tu na čas mezi námi a posilují 
náš pracovní tým. 

Už se zas těším, až příští rok (vlastně 
již tento nový) uvidím vlající šaty sestry 
Konsoláty ve shonu, aby nezapomněla 
někoho obdarovat a ten cvrkot po domě 
v přípravách kouzelných Vánoc pro naše 
pacienty, návštěvníky koncertů, ale vlastně 
i pro nás, kteří tu den co den pracujeme.

ING. MONIKA STRAKOVÁ
FUNDRAISING, PR A KULTURA

KLÁŠTERNÍ VÁNOČNÍ OHLÉDNUTÍ
A ZAMYŠLENÍ
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POHÁDKOVÁ VÁNOČNÍ SHOW

ŘEPŠTÍ 
JUBILANTI 
SLAVILI

Vánoční show se v ZŠ genpor. Fr. 
Peřiny koná každoročně těsně 
před Vánoci a pokaždé s sebou 

přináší tu pravou vánoční atmosféru se 
vším, co k ní patří. Dokonalým symbo-
lem letošního ročníku byl ovšem veliký 
vánoční strom, který všechny přítomné 
přivítal hned u vchodu do tělocvičny. Ta 
je totiž jedinou dostatečně velkou míst-
ností, aby pojala všechny rodiče a ná-
vštěvníky. A jak už to tak v životě bývá, 
náhody se dějí. Tento strom zdobil totiž 

dlouhá léta zahradu místního pana učitele. 
Letos bylo ovšem rozhodnuto o nutnosti 
jeho pokácení, a tak mu závěr života ale-
spoň zkrášlili a putoval do školy. Obdivo-
val ho opravdu každý. 

A pak přišla na řadu vystoupení. Letošním 
tématem byly pohádky. Sál byl proto vyzdo-
ben do podoby obývacího pokoje a ústřední 
dekorací se stala televize obřích rozměrů, 
ze které postupně vystupovaly jednotlivé 
pohádkové postavy do svých představení. 
A že jich bylo! Viděli jsme vodníky, princez-

ny, čerty a trpaslíky, víly i představitele hmyzí 
říše v podobě Karafiátových Broučků či mra-
venců z říkanky „Polámal se mraveneček“. 
Velmi originální bylo vystoupení O hloupém 
Honzovi či scéna z Lotranda a Zubejdy, která 
rozesmála snad opravdu každého. Závěrečné 
vystoupení Tři oříšky pro Popelku, na které 
navázala společná píseň, už byla jen pomy-
slnou třešničkou na tomto vánočním dortu. 

Děkujeme, laťka byla opět posunuta 
o něco výš a těšíme se na příští ročník!

-MISH-

Čtvrtek 12. prosince byl v Kulturním 
centru Průhon ve znamení oslav 
řepských jubilantů. Tato setkání se 

zde konají pravidelně a tato prosincová 
oslava byla poslední v roce 2019. Tento-
krát se zde sešlo 20 oslavenců, nejmladší 
z nich slavili 75 let a nejstarší dámě bylo 
úctyhodných 93 let! Oslavy připravuje Od-
bor občansko správní, a ani tentokrát ne-
chyběl hudební dárek.

O ten se již tradičně postaraly děti z mu-
zikálového kroužku ze ZŠ genpor. Fr. Peřiny, 
který zde pracuje pod vedením Miroslava 
Maxanta. Zazněly pohádkové i muzikálové 
melodie, které přispěly k příjemné atmo-
sféře celého odpoledne. Za své vystoupení 
děti sklidily zasloužený potlesk.

Následovala osobní přání starostky Jit-
ky Synkové, která všem oslavencům roz-
dala drobné pozornosti a květiny a přede-

vším všem popřála pevné zdraví do dalších 
let. Následovalo fotografování a povídání 
u kávy a občerstvení.

Všem řepských jubilantům ještě jednou 
přejeme vše nejlepší a těšíme se na další 
setkání.

SVÁ JUBILEA OSLAVILI:
Blažena Bayerová, Radomír Putman, Jan 
Hofman, Vítězslav Forejtar, Vlastimil Ry-

benský, Vlasta Štuksová, Jiří Wiesner, 
Marie Pelcnerová, Jitka Vavrušová, Ma-
rie Brabcová, Margita Sokolíková, Ma-
rie A. Steffeciusová, Marie Maisnerová, 
Marta Krásová, Ludmila Rybáčková, Jana 
Brucknerová, Jan Nádhera, Jaroslav Štur-
ma, Alena Seidlerová, Marie Bláhová.

-RAS-

foto: -mish-

foto: -mish-

04-07.indd   7 20.12.19   13:25



8 / LEDEN  / 2020

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Vyhozené vánoční stromky nepatří do nádob na směsný od-
pad, protože tím snižují jejich kapacitu. V případě, že máte 
veřejně přístupnou popelnici nebo kontejner na směsný 

odpad (sídliště), lze stromky volně odložit vedle nich. 
V ostatních případech (rodinné domy) vánoční stromek odlož-

te u nejbližšího stanoviště na tříděný odpad. Stromky prosíme 
vyhazovat nejlépe den před odvozem komunálního odpadu, aby 
nedocházelo k jejich přílišnému hromadění v ulicích po zbytečně 
dlouho dobu. 

Stromky jsou do vozů na komunální odpad nakládány v běž-
ných svozových dnech a jejich odvoz bude probíhat po celý 
leden a únor. 

Výjimka platí pro umělé stromky. Pokud už stromek dosloužil, 
rozhodně nepatří do kontejneru na tříděný či směsný odpad, ale 
do sběrného dvora.

VÁNOČNÍ STROMKY 
DO POPELNICE 
NEPATŘÍ

INFORMACE O SBĚRU 
BIOODPADU A NEBEZPEČNÉHO 
ODPADU V ZIMNÍCH MĚSÍCÍCH

V zimním období neprobíhá (vzhledem ke klimatickým podmínkám) 
pravidelný svoz bioodpadu prostřednictvím velkoobjemových kontej-
nerů. Svoz bioodpadu bude obnoven v březnu 2020.

Mobilní (zastávkový) sběr nebezpečných odpadů, jedlých olejů a tuků 
od občanů bude rovněž obnoven v březnu 2020.
Pro odložení výše uvedených odpadů lze využít sběrné dvory hl. m. 
Prahy.

ING. VLADIMÍRA ŠRÁMKOVÁ,
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY

VELKOOBJEMOVÉ 
KONTEJNERY V LEDNU
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 ob-
sluha, která bude koordinovat ukládání odpadů. VOK nebudou 
na daném stanovišti zůstávat přes noc.

SBĚRNÉ DVORY
Objemný odpad lze zdarma odložit také v těchto nejbližších sběr-
ných 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.

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
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 Praž-
ské služby a.s. a FCC Group s.r.o. (dříve .A.S.A.). V případě, že 
zjistíte nedostatky v poskytované službě, nahlaste tuto skuteč-
nost prostřednictvím emailu callcentrum@psas.cz / cisterepy@
praha17.cz nebo na tel.: 235 300 655. Děkujeme!

CO LZE ODLOŽIT DO VOK
VOK jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností jako 
je např. nábytek, sportovní náčiní (lyže, jízdní kola apod.), kober-
ce, podlahové PVC, umyvadla a záchodové mísy.

CO NELZE ODLOŽIT DO VOK
•  směsný komunální odpad, který lze vhodit do běžné sběrné 

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

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

če, přehrávače, telefony apod.) 
•  stavební suť

VOK není určen pro odkládání objemného odpadu podnika-
telskými subjekty!!!

  3. 1. 14-18 hod. Parkoviště ul. Jiránkova
  4. 1. 12-16 hod. Park. ul. Na Moklině (u rest. U Sklíčka)
  9. 1. 14-18 hod. Park. u objektu Bílý Beránek (Šímova)
10. 1. 14-18 hod. Parkoviště Hofbauerova x Žufanova
18. 1. 12-16 hod. Parkoviště ul. Drahoňovského
23. 1. 14-18 hod. Ke Kulturnímu domu x U Boroviček
24. 1. 14-18 hod. Křižovatka ul. Laudova x K Trninám

LEDEN:
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Nejpodstatnější změnou je zavedení 
nového místního poplatku z poby-
tu, který nahrazuje dřívější poplatek 

za lázeňský nebo rekreační pobyt a z uby-
tovací kapacity. 

Poplatku z pobytu bude podléhat každý 
krátkodobý pobyt do 60 dnů, bez ohledu 
na místo a účel pobytu. Rozšíří se tak 
okruh ubytovacích zařízení, kterých se 
má výběr místního poplatku týkat, o další 
prostory jako jsou například byty, chaty, 
chalupy, rodinné domy. 

Nový poplatek se dotkne placeného 
ubytování bez ohledu na to, zda je místo 
ubytování kolaudováno jako ubytovací 

zařízení, tedy i krátkodobých pronájmů 
soukromých bytů nebo rodinných domů. 
Provozovatelé nabízející ubytování přes 
digitální platformy i ostatní poskytovatelé 
pobytu za úplatu mají od 1. 1. 2020 povin-
nost platit místní poplatek z pobytu, ať už 
je účel pobytu jakýkoliv.

Plátcem poplatku je poskytovatel úplat-
ného pobytu, ten je povinen vybrat popla-
tek od poplatníka, kterému poskytl úplatný 
pobyt. Sazba poplatku činí 21 Kč za osobu 
a každý započatý den pobytu. Plátce je po-
vinen podat správci poplatku ohlášení ve 
lhůtě do 30 dnů ode dne zahájení činnosti 
spočívající v poskytování úplatného pobytu. 

Správu poplatku vykonávají městské 
části příslušné podle místa poskytnutí 
úplatného pobytu, na území městské části 
Praha 17 Úřad MČ Praha 17, ekonomický 
odbor, oddělení správy daní, poplatků 
a vymáhání. 

Další změny se týkají poplatků ze 
psů. U místního poplatku ze psů je nově 
osvobozen držitel psa, který vlastní prů-
kaz ZTP. 

Snížená maximální sazba poplatku ze 
psů je dle novely zákona vázána na do-
sažení věku 65 let. Poplatníkům, kteří 
nedosáhli věku 65 let a pobírají invalidní, 
starobní, vdovský, vdovecký nebo sirotčí 
důchod, který je jediný zdroj jejich příjmu, 
zůstal nárok na úlevu v novele vyhlášky 
o místním poplatku ze psů zachován.

IVANA BABICKÁ,
EKONOMICKÝ ODBOR

NOVELA ZÁKONA O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Hl. m. Praha v souladu s přijatým kli-
matickým závazkem, chce předchá-
zet zamoření území kouřem z to-

pení zejména v zimních měsících. Proto 
zastupitelstvo HMP schválilo 19. 9. 2019 
vyhlášku, která zakazuje od 1. října 2020 
topit uhlím, uhelnými briketami a koksem 
v kamnech a kotlích, které nedosahují 
emisních parametrů 3. emisní třídy.

Do emisní třídy jsou kotle zařazovány 
dle množství škodlivých emisí, účinnos-
ti, bezpečnosti a efektivity spalovacího 
procesu. Touto vyhláškou se urychluje 
zákaz daný zákonem o ochraně ovzduší 
o dva roky. 

Součástí vyhlášky je také zákaz topení 
tuhými palivy v době vyhlášení smogové 
situace ve zdrojích, které slouží pouze pro 
příležitostné vytápění, jako jsou krby a kr-

bová kamna. Omezení v době smogové 
situace platí od 8. října 2019.

Pro výměnu emisně nevyhovujících 
kotlů mohou lidé využívat kotlíkové do-
tace (podrobné informace na Portálu ŽP 
v sekci Energetika), o které lze žádat od 
21. 10. 2019.

Obecně závaznou vyhlášku č. 11/2019 
Sb. hl. m. Prahy, kterou se zakazuje spa-
lování vybraných druhů pevných paliv ve 
stacionárních zdrojích na území hlavního 
města Prahy, naleznete na stránkách hl. 
m. Prahy (www.praha.eu).

ZDROJ: HTTP://PORTALZP.PRAHA.
EU/JNP/CZ/OVZDUSI/VYHLASKA-

HMP_112019_OMEZENI_OD01102020.
HTML

MÁTE EMISNĚ 
VYHOVUJÍCÍ KOTEL?

POVINNÉ 
ČIPOVÁNÍ PSŮ
• Od 1. 1. 2020 je povinné očkování psa 
proti vzteklině platné pouze v případě, že 
je pes označený mikročipem.
• Číslo mikročipu musí být zaznamenáno 
v dokladu o očkování psa (pas, očkovací 
průkaz).
• Štěňata musí být označena mikročipem 
nejpozději v době prvního očkování proti 
vzteklině.
• Mikročipem nemusí být označeni psi 
s jasně čitelným tetováním provedeným 
před 3. 7. 2011.

Novela zákona o místních poplatcích, 
která je v platnosti od 1. 1. 2020, 
obsahuje několik změn. 

Nová vyhláška hl. m. Prahy zakazuje 
od 1. října 2020 topit uhlím, uhelnými 
briketami a koksem v kamnech
a kotlích, které nedosahují emisních 
parametrů 3. emisní třídy. foto: Baptist Standaert on Unsplash
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ZAKLÁDÁME KVĚTNATOU LOUKU

KONEC NEPOŘÁDKU KOLEM POPELNIC

V polovině prosince jste si mohli 
všimnout zahradnických úprav na 
louce před radnicí. V cípu u nauč-

né stezky mezi chodníkem a ulicí Žalan-
ského jsme založili kousek květnaté lou-
ky ze směsi travin, bylin a jetelovin. Jde 
o pilotní projekt, na kterém si vyzkouší-
me, jak náročná bude výsadba a následná 
údržba. Pokud se květnatá louka osvědčí, 
plánujeme její výsadbu i na dalších mís-
tech v Řepích.

Použitá směs obsahuje 41 rostlinných 
druhů a je vhodná do sucha. Hvozdíky, 
len, devaterník, třezalka a rozrazil spolu 

s nízkými kostřavami, smělkem a tomkou 
nabídnou úchvatnou podívanou. Dost 
možná si ji vychutnáme už příští podzim, 
neboť jsme výsadbu stihli ještě před le-
tošní zimou.

Velký dík patří Komisi pro životní pro-
středí, veřejný prostor a Smart City, aktiv-
ním občanům, kteří chodí na její veřejná 
jednání, a Odboru životního prostředí a do-
pravy. Díky jejich spolupráci mohl projekt 
vzniknout.

ING. ARCH. MICHAL ŠTĚPAŘ,
MÍSTOSTAROSTA

U každého bytového domu se řeší: 
„Kam s popelnicemi?“ Obzvláště 
na sídlišti se potkáváme s kontej-

nery na každém kroku. Využíváme je kaž-
dý den, ale nejraději bychom o nich vůbec 
nevěděli. Jejich umístění i podoba výrazně 
ovlivňují veřejný prostor i výhled z oken, 
nás obyvatel.

Oslovil jsem proto architekty z ateliéru 
AOC a společně jsme hledali nejlepší ře-
šení. Výsledkem je návrh nových kontej-
nerových stání, která jdou zamknout, mají 
konstrukci porostlou popínavými rostlina-
mi a zelenou střechu snadnou na údržbu.

Zámek zabrání přeplňování nádob cizími 
subjekty, například firmami. Ze zkušeností 
víme, že u zamčených stání může množ-

ství vyváženého odpadu klesnout o desít-
ky procent, díky čemuž můžete ušetřit za 
svoz odpadu. Zároveň nehrozí rozházení 
již vyhozených odpadků po okolí.

Základním principem samotných stání 
je modulárnost. Ta umožňuje poskládat 
z jednotlivých modulů kontejnerové stání 
pro každý dům tzv. „na míru“. Díky tomu 
máme univerzální řešení pro celé území 
Řep. Moduly jsou navrženy jak pro směs-
ný, tak pro tříděný odpad, a v různých ve-
likostech podle počtu popelnic.

S ohledem na udržení nízkých nákla-
dů je zvolena konstrukce z běžně do-
stupných materiálů. Nosnou část tvoří 
obdélníkové ocelové profily, opláštěné 
ocelovým pletivem a zaručující dostateč-

nou přehlednost a provzdušnění. Pletivo 
zároveň umožňuje porůst celé stání po-
pínavými rostlinami. Střecha je navržena 
jako zelená se suchomilnými rostlinami 
nenáročnými na údržbu a s vrstvou zadr-
žující dešťovou vodu.

Návrh nových kontejnerových stání byl 
projednán společně s veřejností na Komi-
si pro životní prostředí, veřejný prostor 
a Smart City, která doporučila zpracování 
podrobné projektové dokumentace. Pokud 
vše půjde dobře, první stání začneme rea-
lizovat v letošním roce.

ING. ARCH. MICHAL ŠTĚPAŘ,
MÍSTOSTAROSTA
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TÉMA MĚSÍCE LEDNA

V lednu jsme oslovili radní a předsedkyni Komise pro „Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích” Ing. Jaroslavu Šimonovou 
(KDU-ČSL a TOP 09), členku Komise kultury a vzdělávání a Sociální a zdravotní komise a komunitní plánování sociálních služeb 
JUDr. Věru Havlíčkovou (STAROSTOVÉ PRO PRAHU) a PhDr. Jindřicha Kadlece (PLUS) – člena Sociální a zdravotní komise a ko-
munitní plánování sociálních služeb. Položili jsme jim tuto otázku:

Jaké jsou podle Vás priority sociální politiky v Praze 17?

ING. JAROSLAVA 
ŠIMONOVÁ 
(KDU-ČSL 
A TOP 09) 

Priority Rady MČ v oblasti sociální po-
litiky jsou součástí jejího Programového 
prohlášení a vycházejí ze Strategického 
plánu rozvoje MČ Praha 17. 

Sociální politika musí být realizována 
tak, aby odpovídala skutečným potřebám 
občanů, dokázala pružně reagovat na de-
mografický vývoj obyvatelstva a současně 
zajistila, že finanční prostředky pro tuto 
oblast budou využívány efektivně. 

Cílem v oblasti sociální péče je zajištění 
dostupnosti sociálních služeb občanům jak 
prostřednictvím Centra sociálně zdravot-
ních služeb, tak formou dotací podporovat 
neziskové organizace poskytující služby, 
které MČ nemůže zajistit sama. Prioritou 
je, aby senioři a zdravotně postižení moh-
li co nejdéle setrvat doma. S tím souvisí 
podpora systému tísňového volání a pod-
pora rodinných pečujících. Ve zlepšení in-
formovanosti občanů o možnostech řešení 
jejich konkrétní sociální situace vidím pro 
sebe velkou výzvu. 

Prevence stárnutí je další důležitou ob-
lastí. Jsou podporovány volnočasové akti-
vity a činnost klubů seniorů. Ráda bych při-
pomněla získání 1. místa v soutěži MPSV 
ČR „Obec přátelská seniorům 2017“.

Další prioritou je zahájení výstavby 
domu s pečovatelskou službou a byty do-
stupného bydlení.

Neméně důležité je vytvořit koncepci 
rodinné politiky s důrazem na preven-
ci kriminality a rizikového chování dětí 
a mládeže. 

Problémy spojené s bezdomovectvím 
řeší Praha 17 v koordinaci s magistrátem 
a ostatními městskými částmi. K řešení 
bytové situace občanů v sociální tísni přijalo 
v létě vedení hl. m. Prahy nová pravidla pro 
přidělování magistrátních bytů. V současné 
době probíhá intenzivní jednání s magis-
trátem při řešení problémů se sociálním 
začleňováním některých nájemníků v těch-
to bytech a doufám, že vhodná opatření ke 
zlepšení situace budou brzy přijata.

JUDR. VĚRA 
HAVLÍČKOVÁ 
(STAROSTOVÉ 
PRO PRAHU) 

Sociální služba je veřejná služba určená 
lidem, kteří se ocitnou v nepříznivé životní 
situaci, kterou nejsou schopni sami řešit 
z mnoha různých důvodů. Na území MČ 
Praha 17 působí zejména příspěvková 
organizace Centrum sociálně zdravotních 
služeb. Toto centrum je poskytovatelem 
sociálních služeb, jako je např. terénní 
pečovatelská služba (např. nákupy, obědy, 
hygiena, úklid), domácí zdravotní péče 
(např. odběry, aplikace injekcí), odborné 
sociální poradenství, výuka práce na PC 
pro seniory, plavání pro seniory. 

Jednou z priorit sociální politiky v Pra-
ze 17 v protidrogové oblasti je fungování 
nízkoprahového klubu pro děti a mládež 
Klub 17, AT poradna a anonymní AT linka 
pro osoby s problémy s užíváním alkoho-
lu a drog. Centrum sociálně zdravotních 
služeb významnou měrou také podporuje 
činnost klubů seniorů a zdravotně hendi-
kepovaných. 

Sociální služby jsou v naší městské čás-
ti poskytovány na dobré úrovní a považuji 
je za dostačující. Nicméně se domnívám, 
že by měla být zajištěna větší informo-
vanost seniorů, zdravotně postižených 
a jejich rodin o možnostech řešení jejich 
konkrétní situace. 

V Řepích ovšem absentuje dům pro 
seniory. Proto považuji za hlavní prioritu vý-
stavbu domova s pečovatelskou službou, 
kde by zároveň byla vytvořena odlehčovací 
služba pro občany, jejichž zdravotní stav 
vyžaduje celodenní péči.

PHDR. JINDŘICH 
KADLEC
(PLUS)

V širším úhlu pohledu je faktem, že ve-
dení naší radnice dlouhodobě zajišťuje do-
statečné finanční prostředky pro fungování 
a rozvoj sociálních a zdravotních služeb pro 
své občany.

Od roku 1995 jsem ředitelem Centra 
sociálně zdravotních služeb (CSZS), které 
je dominantním poskytovatelem sociálních 
a zdravotních služeb v Řepích. Zřizovatelem 
této příspěvkové organizace je MČ Praha 17. 
Široké spektrum našich služeb je určeno pro 
občany Řep, především seniorům a dětem. 
Největší zájem je tradičně o pečovatelskou 
službu a nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež. 

V současné době věnujeme větší pozor-
nost také rodinným pečujícím, kteří jsou dů-
ležitými partnery v tzv. sdílené péči o klienty 
našich služeb. V sociálních a zdravotních 
službách hraje velmi důležitou roli jejich 
preventivní význam, a proto se snažíme ob-
čanům Řep maximálně pomoci předcházet 
tíživým životním situacím.

S výhledem do budoucna stále doufám 
v realizaci pobytového zařízení pro seniory, 
což je nezbytné k dotvoření uceleného sys-
tému fungování sítě sociálně zdravotních 
služeb v Řepích. 

V současnosti vnímám jako nedostateč-
ně pokrytou oblast odborného sociálního 
poradenství, ale předpokládám, že náprava 
tohoto deficitu je již nedaleko. Zde je nutno 
apelovat na Magistrát hl. města Prahy, aby 
jako kraj prosazoval vůči MPSV nutnost fi-
nancování tohoto druhu služby.

Aktuálním tématem je také přidělování 
magistrátních bytů občanům z problematic-
kých sociálních skupin obyvatel a proces je-
jich včleňování do společnosti. Zde doufám 
v maximální zapojení našeho sociálního od-
boru a sociálních služeb pracujících s těmito 
skupinami obyvatel. 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem 
spoluobčanům, kteří mi dali svůj hlas ve 
volbách 2018 a popřát všem vše dobré do 
příštího roku 2020.

Redakční rada nenese odpovědnost za 
správnost uvedených informací.

Zodpovědný je autor příspěvku se vše-
mi důsledky z toho plynoucími.
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podle ustanovení § 10c zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“) a zákona č. 131/2000 
Sb., o hlavním městě Praze, ve znění poz-
dějších předpisů (dále jen „zákon o hlavním 
městě Praze“) 

(dále jen „Program“)
 

1.  Hlavní město Praha (dále jen „HMP“) po-
skytuje dvouleté granty hlavního města 
Prahy formou dotací na účel stanovený 
v článku A. Programu (dále jen „Účel“). 

2.  Dotací jsou peněžní prostředky HMP 
poskytnuté Žadateli na Účel stanove-
ný v Programu (dále jen „Dotace“). Na 
poskytnutí Dotace není právní nárok ve 
smyslu § 10a odst. 2 zákona o rozpočto-
vých pravidlech územních rozpočtů. Po-
skytnutí Dotace nezakládá nárok na její 
poskytnutí v dalších letech. HMP muže 
změnit podmínky pro poskytnutí Dota-
ce uvedené v Programu, pokud by do-
šlo ke změnám souvisejících předpisů. 

3.  O Dotaci v rámci Programu mohou žá-
dat subjekty uvedené v článku E. Pro-
gramu (dále jen „Žadatel“). 

4.  Žadatel podává žádost o poskytnutí 
grantu hlavního města Prahy v oblas-
ti životního prostředí (dále jen „Žá-
dost“), jejíž vzor je přílohou č. 1 Pro-
gramu. Žádost doručená HMP se 
Žadateli nevrací. Žádost je evidována 
v centrální databázi „Granty Magist-
rátu hlavního města Prahy“. Žadatel 
je povinen na výzvu HMP bezodklad-
ně písemně poskytnout upřesňující 
informace související s Žádostí. 

5.  Projekt je podrobným popisem Úče-
lu a použitých prostředků k dosaže-
ní Účelu. Projekt obsahuje věcné, ča-
sové a finanční podmínky a činnosti, 
cíl, cílovou skupinu, způsob realizace, 
personální zajištění, popis přínosu, po-
ložky použití Dotace, postup hodno-
cení výsledků ve vztahu ke stanove-
ným cílům a stručnou charakteristiku 
dosavadní činnosti Žadatele (dále jen 
„Projekt“). 

6.  Lhůta pro podání Žádosti je do od 
30. 12. 2019 do 15. 1. 2020 včetně. 
Opravy, úpravy a doplňování Žádostí 
jsou přípustné pouze ve lhůtě pro po-
dání Žádosti s výjimkou chyb v psaní 
a počtech. 

7.  Od prvního dne zveřejnění Programu bu-
dou poskytovány informace ke zpraco-
vání Žádosti odborem ochrany prostředí 
Magistrátu hlavního města Prahy, Jung-
mannova 35/29. Praha 1 (dále jen „Odbor 
MHMP“). Osobní konzultace je nutno 
předem domluvit u pracovníků odboru: 

 • Ing. Václav Saifrt, kancelář č. 465,
tel. 236 00 5826,
e-mail: Vaclav.Saifrt@praha.eu 

 • Ing. Milič Solský, Ph.D. kancelář 
č. 465 tel. 236 00 4378,
e-mail: Milic.Solsky@praha.eu

 • Ing. Petra Špatenková, kancelář 
č. 465 tel. 236 00 3304,
e-mail: Petra.Spatenkovapraha.eu

 • Mgr. Ing. Petr Holý, kancelář č. 463b 
tel. 236 00 4257,
e-mail: Petr.Holy@praha.eu

 • Ing. Vendula Audolenská, kancelář 
č. 463b tel. 236 00 4287,
e-mail: Vendula.Audolenska@praha.eu

 • Ing. Alena Kotousová, kancelář 
č. 463b tel. 236 00 4260,
e-mail: Alena.Kotousova@praha.eu 

Úřední hodiny jsou na služebně v Makov-
ského ulici čp. 1227 každý pracovní den 
od 9 do 18 hodin. Telefon na služebnu:   
235 316 122.

V nouzi mohou občané v kteroukoli 
dobu volat bezplatnou linku 156!

 
Bohuslav Holan tel. 778 701 945
Minář Vlastimil tel. 778 701 949
Martin Žákovský tel. 778 701 944
Bc. Roman Bartošák tel. 778 702 032

Ctibor Čeleda tel. 778 701 998
Mgr. Věra Menšíková tel. 778 702 031
Lenka Abrahamová  tel. 778 701 943
Aleš Rajtr tel. 778 701 984
Mgr. Petr Moravčík tel. 778 701 906

 
Veronika Börnerová tel. 778 701 982
Tomáš Erben tel. 778 701 996
Jiří Žáček tel. 778 702 033

Vzhledem k tomu, že jednotliví stráž-
níci mají různý režim služeb, může se 
stávat, že nebudou přijímat hovor na 
uvedeném mobilním telefonu, či telefon 
nebude dostupný. V takovém případě 
volejte prosím tel. č. 235 316 122, nebo 
222 025 721-2.   

MGR. PŘEMYSL PAVLAS,
ZÁSTUPCE ŘEDITELE 

OŘ MP PRAHA 13

PROGRAM NA PODPORU PROJEKTŮ 
KE ZLEPŠENÍ STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
HL. M. PRAHY PRO ROK 2020

MĚSTSKÁ POLICIE

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
Odbor ochrany prostředí 
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INFORMUJEME

Rok se s rokem sešel a v řepském 
klášteře se opět konala dobročinná 
aukce na podporu Domova sv. Kar-

la Boromejského a jeho služby nemoc-
ným seniorům. Nabídka předmětů, které 
po celý rok přinášeli dárci, aby do dobro-
činné aukce přispěli, byla opravdu pestrá. 
Dražily se věci velmi cenné, ale také růz-
né drobnosti jen tak pro radost. 

V refektáři, jenž se na jeden večer stal 
aukční síní, se shromáždilo k sedmdesáti 
hostům, kteří přišli Domov podpořit. Pří-
tomné přivítala představená sestra Kon-
soláta Miroslava Frýdecká a po krátkém 
hudebním vystoupení Kateřiny a Michala 
Macourkových se slova ujal licitátor Mi-
chael Hliněnský. Půvabné hostesky před-
váděly jednotlivé dary a lidé postupně 
přihazovali. O některé předměty byl zájem 
tak veliký, že se konečná cena vyšplhala 
vysoko nad jejich hodnotu.

Nejoblíbenější položkou se stali ruč-
ně vyrobení originální medvídci z dílny 
Zuzany Zahrádkové. Velkou pozornost 
vzbudily i předměty z pozůstalosti po 
kardinálu Vlkovi nebo luxusní porcelánový 
servis, který pořídila maminka své dceři 
jako svatební dar. Dcera však následně 
vstoupila do kláštera a servis přinesla 
s sebou. Nikdy z něj nikdo nejedl a nepil. 
Spřízněný klášter ho věnoval Domovu sv. 
Karla Boromejského, aby přispěl k výtěžku 
z dobročinné aukce. 

Nad rámec aukčního katalogu byla 
jako překvapení zařazena a následně vy-
dražena první láhev vína z klášterní vini-
ce sv. Karla Boromejského. Tato malá 
vinička vznikla před šesti lety, aby slou-
žila k okrášlení odpočinkové zahrady pro 
pacienty. V současné době čítá 40 hlav, 
které každoročně vydávají svou úrodu. 
U příležitosti tradičního vinobraní pak 

návštěvníci ochutnávají hrozny tak inten-
zivně, že z úrody většinou moc nezbude. 
Touha zhotovit alespoň jednu láhev boro-
mejského vína byla však tak veliká, že se 
při posledním vinobraní podařilo kousek 
úrody zachránit. Víno pro účel dobročinné 
aukce vyrobil devadesátiletý pán, který 
má vinařství jako svého celoživotního 
koníčka.

Premiérová láhev z klášterní vinice vy-
volala opravdový zájem. Vítězem a prvním 
degustátorem se stal řepský místostarosta 
Ing. arch. Michal Štěpař, který láhev vydra-
žil za 7 200 Kč, čímž významně přispěl ke 
zvýšení výtěžku celé aukce. 

Nejlépe vydraženým předmětem se 
stal stromový kovový svícen z pozůstalosti 
kardinála Vlka, jehož cena se vyšplhala až 
na 10 500 Kč. Celkem se podařilo vydražit 
za rekordních 156 tis. Kč. Výtěžek poslouží 
na nákup zdravotnického materiálu a zdra-
votních pomůcek pro dlouhodobě ležící 
pacienty.

Srdečné poděkování za podporu si 
zaslouží všichni dárci předmětů do aukce 
a také všichni návštěvníci, kteří se na re-
kordním výtěžku podíleli.

ING. MONIKA STRAKOVÁ,
FUNDRAISING, PR A KULTURA

Portál CZREGION.CZ – www.czregion.cz
je celostátním informačním portálem. 

Kromě užitečných informací o Čechách 
a Moravě zde naleznete prezentace měst 
a obcí doplněné fotografiemi, údaje o kra-
jích Česka, turistické informace, fotoga-
lerie… 

V roce 2019 na tomto portálu proběhl 
11. ročník soutěže „NEJ město a obec 

Čech a Moravy 2019” a 8. ročník sou-
těže „Primátor/Starosta Čech a Moravy 
2019”.

Soutěž probíhala v termínu od 1. 4. 2019 
do 31. 10. 2019, hlasy do soutěže přicháze-
ly z mnoha koutů celé republiky, dokonce 
i ze zahraničí.

Cílem této akce bylo jednak poukázat 
na krásy a zajímavosti jednotlivých krajů, 

ale také na snahu primátorů a starostů 
o rozvoj měst a obcí.

V soutěži "Primátor/Starosta Čech a Mo-
ravy 2019" – v kategorii měst - zvítězila 
starostka naší městské části PhDr. Jitka 
Synková. Gratulujeme!

-RAS-

V KLÁŠTEŘE SE OPĚT DRAŽILO 
A VÝSLEDEK BYL REKORDNÍ

VÍTĚZSTVÍ V SOUTĚŽI „PRIMÁTOR/STAROSTA ČECH 
A MORAVY 2019“ NA PORTÁLU CZREGION.CZ
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KALENDÁŘ AKCÍ

VYCHÁZKA
ZA ŘEPSKÝM PTACTVEM

Komunitní spolek Řepy vás srdečně zve na „Vycházku za 
řepským ptactvem“ v neděli 12. 1. 2020 od 10 hod. Sraz 
bude na konečné tramvají před nádražím Praha Zličín. 

Procházku povedou místní odborníci, např. doc. PaedDr. Jan 
Farkač, CSc. Na vycházce se budete moci seznámit s ptáky, 
kteří žijí ve vašem okolí, nejběžnější druhy se naučíte poznávat 
a dozvíte se o jejich životě řadu zajímavostí. 

Doporučujeme vzít si s sebou dalekohled, pokud máte. Pro-
cházka je zdarma. Na procházce se také dozvíte více informací o 
tzv. Ptačí hodince, která probíhá od 10. do 12. 1. 2020. 

Akce je vhodná i pro děti, pro které budou zajištěny různé 
aktivity.

JANA BUĎOVÁ, KOMUNITNÍ SPOLEK ŘEPY

1. - 31. 1. – Výstava ilustrací Jiřího Bernarda, absolventa Aka-
demie výtvarného umění v Mnichově, držitele prestižních cen 
v oblasti dětské ilustrace a kresleného humoru. 
Refektář, vstup volný. 

5. 1. Vzpomínka na Vánoce v podání vokálního společenství 
CANTIO, na programu anonymy a kancionály z 15. století.
Refektář, vstupné dobrovolné, od 15.30 hod.

9. 1. Koncert pro radost, účinkuje: Trio Nabaru s jazzovými 
a lidovými skladbami.
Refektář, vstupné dobrovolné, od 15.30 hod.

19. 1. Letś Go! – koncert mezinárodní akapelové skupiny, 
na programu afro – americké spirituály.
Kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné, od 17.00 hod.

26. 1. Koncert komorního smíšeného sboru Byzantion pod 
vedením Evy Komárkové, na programu řecko-byzantská a slo-
vanská hudba východní Evropy a přední Asie.
Kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné, od 17.00 hod.

4. 2. Koncert pro violoncello, účinkují Vladimír a Marek Sů-
vovi, na programu J. Haydn, J. S. Bach, A. Dvořák a další.
Refektář, vstupné dobrovolné, od 15.30 hod.

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

DOMOV SV. KARLA 
BOROMEJSKÉHO
PROGRAM NA LEDEN 2020
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PROGRAM LEDEN 2020 

Divadlo pro děti: 
Šapitó Živé hraní v hospodě: 

Justich a Zajícová

BigTrip.cz - 2 roky kolem 
světa ve škodovce

Divadlo pro děti: 
Doktorská pohádka

Divadlo pro děti: 
O bábě Chřipce

LiStOVáNí: 
Losos v kaluži 

Divadlo pro děti: 
Jarmareční trdlo

Divadlo pro děti: Malo-
stranská zimní pohádka

Divadlo pro děti: 
O Palečkovi

Taneční večer:
Standard a latino

Film: 10 miliard - co máte 
na talíři? 

Divadlo pro děti: 
O Červené karkulce

Maškarní bál 
pro děti

Interaktivní divadlo z prostředí cirkusu. I malí diváci si během představení 
mohou vyzkoušet, jaké je to stát na jevišti a být hercem. Vyzkouší si i diva-
delní kostým, práci s rekvizitami, či divadelní “děkovačku”. Hraje: Nezávislé 
divadlo. Sál KC Průhon. (vstupné 50 Kč)

Přijďte posedět v pátek večer a poslechnout si především české písně 
z 60. - 80. let. Pavel Justich vám zahraje na kytaru v pěveckém doprovodu 
zpěvačky Ilony Zajícové. Hospůdka KD Bílá Hora. (vstupné dobrovolné) 

Šílené vyprávění o jedinečné cestě kolem světa. Jak dva cestovatelé přežili 
útok divoké pumy, byli zatčeni v USA, překonali Západní poušť v Austrálii, 
nebo se ztratili v mongolské Gobi. Jak se zkrátka žije 2 roky v osobním 
autě? Sál KC Průhon. (vstupné 120 Kč základní/100 Kč studenti, senioři)

Nejen dospělí a děti musí chodit k doktorům. Zamysleli jste se, kam cho-
dí pro radu nemocný hejkal, vodník, Rusalka nebo čarodějnice? Přijďte se 
podívat, jak k doktorovi Korpusovi přicházejí ty nejroztodivnější pohád-
kové postavy. Hraje: Nezávislé divadlo. Sál KD Bílá Hora. (vstupné 50 Kč)

Bába Chřipka, kýchá, kašle, prská kolem sebe a rozdává bacily. Kubíček 
si je od ní převezme a onemocní. Bába Chřipka se chystá nakazit ostatní 
zvířátka, ale to se jí už nepovede. Děti Chřipku vitamíny zaženou. Hraje: 
Divadlo úsměv. Sál KD Bílá Hora. (vstupné 50 Kč)

Cynická Bára je spíš ten typ holky, která se ráno bojí podívat do zrcadla, 
na zůstatek účtu a do lednice. Její život se otočí vzhůru nohama, když jí 
umře babička. Bára zjistí, že smrtí nic nekončí, naopak vše začíná! Spo-
luúčinkuje autorka knihy Markéta Lukášková. Diskuze, prodej knihy au-
torky. Účinkují: V. Hollá, P. Dostálová (alternuje B. Jánová). Sál KC Průhon. 
(vstupné 120 Kč základní/100 Kč studenti a senioři)

Pohádka z prostředí tradičního trhu a jarmarku. Sejdou se jednou dva 
kupci Krasoň a Žo�e a handrkují se o místo pro svůj stánek. Zahrají vám 
pouliční divadlo, zazpívají tradiční jarmareční píseň a dozvíte se další za-
jímavosti z trhu. Hraje: Nezávislé divadlo. Sál KC Průhon. (vstupné 50 Kč)

Výpravná pohádka s písničkami o přátelství nás zavede mezi tři oživlé 
sněhuláky. Ti mezi sebou soupeří o místo na ulici. Dozvíte se, co se stane, 
když začne hřát sluníčko a sníh se začne rozpouštět. Hraje: Divadlo Matě-
je Kopeckého. Sál KD Bílá Hora. (vstupné 50 Kč)

Znáte klasickou pohádku o klukovi malém jako palec? Jak pevné je pouto 
mezi rodiči a dítětem. Loutková pohádka doprovázena písničkami a živý-
mi nástroji. Hraje: Malé divadélko Praha. Sál KC Průhon. (vstupné 50 Kč)

K tanci bude hrát reprodukovaná hudba ve standardních a latinskoame-
rických rytmech. Vstup pouze ve společenském oděvu. Koupě a rezer-
vace vstupenek: Miloslav Franta, e-mail: tanecniprodospele@seznam.cz 
nebo tel.: 606 554 121. Sál KC Průhon. (vstupné 200 Kč)

Nestojí svět na rozhraní potravinové katastrofy? Režisér Valentin Thurn 
analyticky rozebírá jednotlivé přístupy zemědělství. Film servíruje různo-
rodé pohledy ze všech koutů světa, �nální rozhodnutí je na každém z nás: 
jaké jídlo si na svůj talíř sami vybereme? Sál KC Průhon. (vstup zdarma)

Představení se skládá ze dvou pohádek. První klasická “O Červené Kar-
kulce” je hraná maňásky a maskami, se kterými vystupuje postava Pana 
Pohádky. Druhá je Krabičková pohádka, ve které vystupuje princezna 
Krabička. Hraje: Malé divadélko Praha. Sál KD Bílá Hora. (vstupné 50 Kč)

Zábavná písničková show Pavla Justicha s pštrosem a s kytarou! Oblečte 
kostýmy a vyrazte si zatančit na maškarní bál. Děti se aktivně zapojují do 
programu pohybem a soutěžemi, za drobné odměny. Děti také pobaví 
balónková show a tvarování balónků. Sál KC Průhon. (vstupné 70 Kč)

SOBOTA 15:00
PÁTEK 19:00

ÚTERÝ 19:00 NEDĚLE 15:00

NEDĚLE 15:00
PONDĚLÍ 18:00

SOBOTA 15:00
NEDĚLE 15:00

SOBOTA 15:00

PÁTEK 18:00 STŘEDA 19:00

NEDĚLE 15:00 SOBOTA 15- 17

11 24

14 26

05 20

04 19

18

17 29

12 25

Výstava:
Ptáci a jejich tahové cesty

Pro výstavu byly vybrány pouze některé druhy našich ptáků; vedle typic-
kých symbolů ptačího tahu (vlaštovka obecná a čáp bílý) jsou představe-
ni i ptáci, jejichž tahové cesty jsou zajímavé, popř. mají určitý vztah právě 
k Praze – Řepím. KC Průhon až do 31. ledna 2020. (vstup zdarma)

SO 9-13
PO-PÁ 9-19
02

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: 728 404 042, e-mail: info@pruhon.cz
Kulturní dům Bílá Hora, Ke Kulturnímu domu 14, 163 00  Praha 6 – Řepy, tel. produkce: 777 320 390, produkce@kdbh.cz 

ZA 
ÚČASTI
AUTORKY
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Maškarní bál
sobota 25. 1. 2020, 15:00

Zábavná karnevalová písničková show Pavla 
Justicha s pštrosem a s kytarou! Ano, čtete 
správně karneval se pštrosem! Zazní spousta 
známých i méně známých písniček pro děti 
a nebude chybět spousta legrace a tancová-
ní. Oblečte kostýmy a vyrazte si zatančit na 
maškarní bál. Po celou dobu se děti aktivně 
zapojují do programu pohybem a soutěžemi, 
za které je čekají drobné odměny. Děti také 
pobaví balónková show a tvarování balónků.
Místo konání: Sál KC Průhon. (vstupné 70 Kč)

Cynická Bára je spíš ten typ holky, která se ráno bojí podívat do zrcadla, na zůstatek účtu a do lednice. Její život se otočí 
vzhůru nohama, když jí umře babička a „odejde do nebe“. Bára ale zjistí, že smrtí nic nekončí, naopak vše začíná! 

Rezervace a prodej vstupenek v KC Průhon, tel: 601 324 852, e-mail: vstupenky@pruhon.cz
Kulturní centrum Průhon, Socháňova 1220/27, 163 00 Praha 6 - Řepy, www.pruhon.cz

Rezervace a prodej vstupenek v KC Průhon, telefon: 601 324 852, e-mail: vstupenky@pruhon.cz

20/01/2020 - 18:00 HOD

ZA ÚČASTI

AUTORKY!

Účinkují: Věra Hollá, Pavla Dostálová (alternuje B. Jánová) a Markéta Lukášková
Za spoluúčasti autorky knihy Markéty Lukáškové. Diskuze, prodej knih.

I KC Průhon, Socháňova 1220/27, Praha - Řepy
Vstupenky: 120 Kč základní/100 Kč studenti a senioři

LiStOVáNí.cz
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Maškarní bál
sobota 25. 1. 2020, 15:00

Zábavná karnevalová písničková show Pavla 
Justicha s pštrosem a s kytarou! Ano, čtete 
správně karneval se pštrosem! Zazní spousta 
známých i méně známých písniček pro děti 
a nebude chybět spousta legrace a tancová-
ní. Oblečte kostýmy a vyrazte si zatančit na 
maškarní bál. Po celou dobu se děti aktivně 
zapojují do programu pohybem a soutěžemi, 
za které je čekají drobné odměny. Děti také 
pobaví balónková show a tvarování balónků.
Místo konání: Sál KC Průhon. (vstupné 70 Kč)

Cynická Bára je spíš ten typ holky, která se ráno bojí podívat do zrcadla, na zůstatek účtu a do lednice. Její život se otočí 
vzhůru nohama, když jí umře babička a „odejde do nebe“. Bára ale zjistí, že smrtí nic nekončí, naopak vše začíná! 

Rezervace a prodej vstupenek v KC Průhon, tel: 601 324 852, e-mail: vstupenky@pruhon.cz
Kulturní centrum Průhon, Socháňova 1220/27, 163 00 Praha 6 - Řepy, www.pruhon.cz

Rezervace a prodej vstupenek v KC Průhon, telefon: 601 324 852, e-mail: vstupenky@pruhon.cz

20/01/2020 - 18:00 HOD

ZA ÚČASTI

AUTORKY!

Účinkují: Věra Hollá, Pavla Dostálová (alternuje B. Jánová) a Markéta Lukášková
Za spoluúčasti autorky knihy Markéty Lukáškové. Diskuze, prodej knih.

I KC Průhon, Socháňova 1220/27, Praha - Řepy
Vstupenky: 120 Kč základní/100 Kč studenti a senioři

LiStOVáNí.cz

R17-leden 2020 - maskarni,listovani.indd   1 18.12.2019   14:54:09

14. 1. 2020, 19:00 HOD

2 ROKY KOLEM SVĚTA
VE ŠKODOVCE

Vstupenky: 120 Kč základní/100 Kč studenti a senioři
KC Průhon, Socháňova 1220/27, Praha - Řepy. Rezervace a prodej vstupenek v KC Průhon, email: vstupenky@pruhon.cz

Datum a místo projekce

10 MILIARD —

CO MÁTE

Jaký způsob produkce 
potravin dokáže uživit 
rostoucí počet lidí na 
této planetě? Nestojí svět 
na rozhraní potravinové 
katastrofy? Dokument 
analyticky rozebírá jednot-
livé přístupy zemědělství, 
od mechanizovaného 
průmyslového způsobu 
přes umělou výrobu
potravin po městské
zahradničení na parko-
vacích stáních

Valentin Thurn
Německo | 2015
102 minut

NA TALÍŘI?

KC Průhon, Socháňova 1220/27, Praha - Řepy, www.pruhon.cz
VSTUP ZDARMA!

PROMÍTÁNÍ FILMU

KDY? 29. 1. 2020, 19:00

KDE? KC PRŮHON

Živé hraní
v KD bílá hora
Pavel Justich
a Ilona Zajícová

KD Bílá Hora, Ke Kulturnímu domu 14, 163 00 Praha 6 - Řepy

Lednový páteční večer s živou hudbou v 
hospůdce KD Bílá Hora. Přijďte posedět 
a poslechnout si především české písně 
z 60. - 80. let. Pavel Justich vám zahraje 
na kytaru v pěveckém doprovodu 
zpěvačky Ilony Zajícové.
(vstupné dobrovolné)

páteK 24. 1. 2020, 19:00
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INFORMUJEME

Po celý rok, počínaje zářím 2019
a konče červencovo-srpnovým čís-
lem v roce 2020, bude v každé

Řep ské 17 vyhlášena jedna otázka, na 
kterou mohou soutěžící odpovědět do 
posledního dne v měsíci, v kterém čís-
lo zpravodaje vychází, a to buď e-mai-
lem do redakce: redakce@praha17.cz,
nebo písemnou formou, doručenou do 
podatelny Úřadu městské části, nebo 
vhozením vyplněného lístku s odpově-
dí do schránky v knihovně KC Průhon 
nebo CSZS. Součástí odpovědi musí být 
celé jméno a kontakt na soutěžícího (te-
lefon, e-mail). Správné odpovědi budou 
na stránkách časopisu zveřejněny vždy 

ob číslo zpravodaje, tj. např. otázka ze 
září v listopadu...

Uzávěrka celé soutěže je 31. 8. 2020.
Výherci budou odměněni zajímavými věc-
nými dary.

ZA REDAKČNÍ RADU JAN BÖSSER

SOUTĚŽ ŘEPSKÉ SEDMNÁCTKY
Redakce a Redakční rada Řepské sedmnáctky vyhlásila pro své čtenáře novou soutěž. Jedná se o soutěž pro znalce nejen historie Řep.

Řepský Všeználek
OTÁZKA Č. 5 – LEDEN 2020

Neodmyslitelnou součástí každoden-
ního života obyvatel Řep je tramvajo-
vé spojení s centrem Prahy. S výstav-
bou panelových domů a navýšením 
počtu obyvatelstva nastala nutnost 
napojit toto nové pražské sídliště na 
tramvajovou síť hlavního města.

Nová otázka zní: Kdy byl zahájen pro-
voz tramvají do sídliště Řepy?

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ
– LISTOPAD 2019:
Nahrávací studio SONO se nacháze-
lo v budově dnešní Základní umělec-
ké školy ve Španielově ulici.

Pečujete o svého blízkého, rodinného příslušníka nebo Vás 
taková péče v blízké době čeká? Nabízíme Vám bezplatnou 
účast na setkávání pečujících osob se zajímavými tématy. 

Budete mít možnost potkat se s lidmi v obdobné životní situa-
ci, či poradit se s odborníky na danou problematiku. Jednotlivá 
setkání povedou kvalitní lektoři, odborníci s  praktickými zkuše-
nostmi. Celý program je sestaven tak, abyste získali maximum 
potřebných informací, nebo si z nabízených témat můžete vy-
brat jen ta, která Vás zajímají. Zdarma obdržíte tištěné materiály 
k jednotlivým tématům a malé občerstvení.

Místo konání: Kulturní centrum Průhon, Socháňova 1220/27,
Praha 6 - Řepy
Termíny a témata setkání: vždy od 16.30 do 18.30 hod.

10. 2. 2020 Úprava bytu, lokomoce a kompenzační pomůcky I.
2. 3. 2020 Paliativní péče v domácím prostředí I.

 23. 3. 2020 Výživa seniorů i pečujících osob I.
6. 4. 2020  Moderní trendy v pečování, laické možnosti zmír-

nění bolesti, péče o tělo I.
27. 4. 2020  Praktické rady pro pečující – psychohygiena, ško-

la zad, prevence syndromu vyhoření I.
11. 5. 2020 Úprava bytu, lokomoce a kompenzační pomůcky II.
1. 6. 2020 Paliativní péče v domácím prostředí II.

22. 6. 2020 Výživa seniorů i pečujících osob II.
7. 9. 2020  Moderní trendy v pečování, laické možnosti zmír-

nění bolesti, péče o tělo II.
21. 9. 2020  Praktické rady pro pečující – psychohygiena, ško-

la zad, prevence syndromu vyhoření II.

V případě zájmu kontaktujte: Ing. Mariku Aufovou,
tel.: 774 429 111

Projekt realizuje Česká asociace pečovatelské služby ve spo-
lupráci s  OBČANSKÝM SDRUŽENÍM MARTIN,  z.s.

NABÍDKA PRO RODINNÉ 
PEČUJÍCÍ 

16. ŘEPSKÝ KURZ ALFA (10x středa večer + 1 sobota)

KDY: 29. 1. - 1. 4. 2020 od 19,00 do 21,15
KDE: Praha 6, Řepy, K Šancím 50

PŘIHLÁŠKY a více INFO: 603301428,
marie.svatosova@seznam.cz

16. ŘEPSKÝ KURZ ALFA (10x středa večer + 1 sobota)

KDY: 29. 1. - 1. 4. 2020 od 19,00 do 21,15
KDE: Praha 6, Řepy, K Šancím 50

PŘIHLÁŠKY a více INFO: 603301428,
marie.svatosova@seznam.cz
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PRO DĚTI A RODIČE

PŘIVÍTALI JSME NOVÉ ŘEPÁNKY

PŘEDVÁNOČNÍ PROJÍŽĎKA NA PONÍCÍCH
V MŠ PASTELKA

V úterý 3. prosince se konalo v ob-
řadní síni našeho městského úřa-
du poslední vítání občánků v roce 

2019. Neslo se samozřejmě již v lehce vá-
nočním duchu a maminky si v tento den 
jako pozornost odnášely místo tradiční ger-
bery vánoční hvězdu. 

Chybět nemohlo ani vystoupení dětí 
z mateřské školy. Tentokrát se o ně posta-
raly děti z Mateřské školy Pastelka pod ve-
dením učitelek Gabriely Kaulové a Barbory 
Koudelové. Jejich krásné písničkové pásmo 
se neslo v ryze miminkovském tématu a jis-
tě bylo potěšením pro všechny přítomné.

Pak již přišla řada na gratulace, předání 
zlatých čtyřlístků a zapsání do pamětní 
knihy.

Jako vzpomínku na hezké chvíle rodiče 
ještě obdrží dvd a fotografie s celým prů-
během slavnosti. 

SLAVNOSTNÍHO VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 
SE ÚČASTNILI: 
Eliška Bustová, Matyáš Prokop, Sára Ja-
terková, Terezie Chasáková, Karin Jelínko-
vá, Zdeněk Brabenec, Benedikt Haveroch, 
Damián Krba, Dominik Kolář, Pavel Jožiov, 
Sofie Červená, Nikola Formanová, Tina 

Legemzová, Michal Hořejší, Dia Ondrey, 
Eduard Denk.

INFORMACE PRO RODIČE
Vítání občánků na řepské radnici se mohou 
zúčastnit děti ve věku od 4 do 12 měsíců, 
které mají trvalé bydliště na území měst-
ské části Praha 17 (na základě žádosti je-
jich rodičů).

Více informací: v úředních hodinách na 
matrice Úřadu MČ Praha 17 v Žalanského 
ulici nebo na tel. 234 683 517 (516).

-RAS-

Čekání na příchod Ježíška si děti 
v naší mateřské škole zpříjemnily 
již tradiční projížďkou na ponících. 

Zavítala k nám totiž opět rodina Pišlových 
z Ruzyně, která se již dlouho zabývá hipo-
terapií, pro jejíž účel vlastní dvě „koňské“ 
slečny- Hermínku a Sally a „koňského“ 
mládence Juráška.

Hipoterapie má na naše zdraví proka-
zatelně blahodárný účinek, a to zejména 
z důvodu stimulace centrálního nervového 
systému. Při jízdě na koni je ovlivňováno 
svalové napětí a zlepšuje se celková ko-
ordinace.

Celá školka žila už od samého rána tě-
šením na možnost nejen se na ponících 
projet, ale dokonce je i vlastnoručně na-
krmit. Jedinečný zážitek jsme si nenechali 

pokazit ani mrazivým počasím, takže si 
děti pohled na školní zahradu z koňského 
hřbetu skutečně užily.

Ve stejném týdnu proběhly i předvánoč-
ní „dílničky“, během nichž si rodiče ruku 
v ruce se svými dětmi vytvořili dárečky, 
symbolizující příchod Vánoc. Domů si pak 
odnesli vlastnoručně zhotovená půvabná 
sněžítka, papírové vločky a skleněné svícny.

Sváteční atmosféra byla v každé třídě 
umocněna krátkým hudebním vystoupe-
ním, při kterém nechyběly nejznámější 
vánoční koledy. Ty nám připomněly, že 
Vánoce jsou již skutečně na dosah ruky, 
a my se spolu s dětmi těšíme, co pěkného 
nám po roce přinesou.

 KOLEKTIV MŠ PASTELKA

foto: -ras-
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První pondělní podvečer v adventu je 
v naší škole již tradičně věnován před-
vánočnímu setkání s rozsvícením vá-

nočního stromku a zpěvem koled. Jemu 
předchází odpoledne plné vánočních deko-
rací a dobrot, které si návštěvníci mohou za-
koupit u stánků jednotlivých tříd nebo vlast-
noručně vyrobit v dílničkách. 

Rodiče i prarodiče přicházejí podpořit 
své ratolesti v rolích prodavačů, do „své 
základky“ se přicházejí podívat bývalí žáci, 
všichni si užívají předvánoční atmosféru 
plnými doušky. Nechybí ani živý betlém, 

v němž role jednotlivých postav zastávají 
žáci vyšších ročníků. Příprava na tuto událost 
zabere jednotlivým třídám i učitelům mnoho 
hodin pracovních činností a výtvarné výcho-
vy i některá odpoledne dobrovolně strávená 
ve škole, ale výsledek vždy stojí za to!

Vánoční stromek ale není jediným li-
dovým zvykem, ke kterému se v době 
adventu ve škole rádi vracíme. Kromě sou-
těže ve výrobě vánočních ozdob, kterou 
připravil školní parlament, čekání na první 
rozkvetlou barborku nebo nejrůznějších va-
riant adventních kalendářů, kterými děti ve 

třídách odměřují čekání na Vánoce, se ka-
ždoročně nemůžeme dočkat 5. prosince. 

Ten den i letos přišel Mikuláš, který 
přesně věděl, kdo ve třídě zlobí nebo mívá 
na lavici nepořádek, ale také koho může 
pochválit a komu dát sladkou odměnu. 
Mikulášovi pro radost či jako výkupné 
čertům zazpívaly děti písničku a laskaví 
andělé měli pro každého nějakou drobnou 
sladkost. A chvíle, kdy přijde Ježíšek, byla 
zas o kousek blíž.

BARBORA BOUSOVÁ

ADVENT – PŘÍPRAVA NA VÁNOCE

 

 

ZŠ Jana Wericha 

děkuje všem svým 
příznivcům 

za podporu v uplynulém 
roce 

a přeje 

klidný a úspěšný 

rok 2020. 
 

foto: Hana Kozová
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TURNAJ VE FLORBALU - 4. A 5. TŘÍDA

PRAHA OČIMA DĚTÍ 
– MÁME 2. MÍSTO!

NÁVŠTĚVA DĚTÍ 
Z JAPONSKÉ ŠKOLY

Před Vánocemi vyrazil dvakrát náš tým florbalistů pod ve-
dením pana učitele Cemana na turnaj do ZŠ Na Dlouhém 
lánu. V šatně jsme se převlékli, a protože jsme první zá-

pas nehráli, tak jsme šli ještě trénovat. Pak jsme začali hrát první 
zápas proti Tatranu Střešovice a hned po deseti vteřinách jsme 

dostali gól. Prohráli jsme 2:3. Druhý zápas jsme hráli proti ZŠ 
Věry Čáslavské a ten jsme vyhráli 6:4. Všichni si mysleli, že ne-
postoupíme a vyhraje Dlouhý lán, ale podcenili nás. Třetí zápas, 
který jsme hráli proti ZŠ Na Dlouhém lánu, jsme překvapivě vy-
hráli 5:1 i přesto, že se Tomášovi urvala čepel hokejky. Vyhláše-
ní turnaje bylo napínavé - postoupili jsme!

K dalšímu turnaji vyrazil brzy ráno náš tým florbalistů za tý-
den - tentokrát už o poháry a medaile. Kapitán Vašek měl trochu 
problém, protože zapomněl boty, a tak se bál, aby si rozhodčí 
nevšiml, že hraje v botách na ven. Naštěstí si nevšiml! Když jsme 
dorazili do ZŠ Na Dlouhém lánu, zjistili jsme, že tam jsou jen tři 
týmy, takže pohár i medaile máme jisté. 

První zápas jsme hráli proti ZŠ Antonína Čermáka a mysleli 
jsme, že je zvládneme, protože před dvěma lety jsme s nimi 
neměli problém, ale to jsme podcenili tentokrát zase my. Zápas 
jsme prohráli 8:1. V druhém zápase nás čekala ZŠ Na Dědině. To 
jsou mistři Prahy, takže jsme proti nim neměli šanci. Skončilo to 
4:3. Bohužel jsme nic nevyhráli a v šatně byla hádka, kterou ani 
trenér nezastavil. Bylo vyhlášení a jako třetí jsme získali bronz, 
stejně jako před dvěma lety. Nakonec jsme byli za medaile moc 
rádi.

KAREL MAX (ŘEČENÝ „KARLOS“), 4. D

Na Karlštejně byl kdekdo, dokonce i kdekdo viděl pyrami-
dy, ale my jsme se ocitli v rezidenci primátora hl. m. Pra-
hy! Byli jsme tam pozváni na vyhlašování vítězů výtvar-

né soutěže - Praha očima dětí. Ze stovek obrázků z celé Prahy 
a dokonce ze všech uměleckých škol obsadila naše spolužačka 
Eliška Císařová úžasné 2. místo v kategorii 1. stupně. 

Na předávání cen byla pozvána celá naše třída, protože i když 
se umístila jenom jedna kamarádka, kreslili jsme všichni. Pan pri-
mátor nakonec osobně nemohl, ale u připraveného rautu jsme mu 
jeho nabitý program rádi odpustili. Hodovali jsme v nádherném 
secesním sále, který nás všechny okouzlil, jen některé kluky od 
nás ze třídy podezříváme, že byli více okouzleni báječnou svíč-
kovou se šesti (nebo i osmi) knedlíky!

MGR. JANA KALINOVÁ A TŘÍDA 2. A

Po dva pátky za sebou nás navštívili žáci z 1. a 3. třídy ze 
sousedské Japonské školy. S prvňáčky se sešli ve třídě 
a s námi třeťáky v naší tělocvičně. Ve třídě nám děti zazpí-

valy japonské písničky a na závěr jsme si všichni zazpívali písničku 
„Šla Nanynka do zelí“. V tělocvičně nám žáci předvedli tradiční ja-
ponský tanec a následně nás ho naučili. Doprovázeli jsme se dře-
věnými „chrastítky“, se kterými jsme ozvučili celou tělocvičnu. 

Na závěr našeho setkání nás učili vyrábět origami, létající vlaštov-
ky a zvířátka. Prvňáčci dostali od dětí z Japonské školy velký plakát, 
a oni jim jako poděkování vyrobili podzimní záložky. My, třeťáci, 
jsme jim předali jako poděkování přáníčka a vyrobené „myšky“ ze 
skořápek oříšků. Moc jsme si to užili a byl to skvěle strávený čas.
                                                                                                                                                      

                                    ŽÁCI 1. A 3. TŘÍD
 (PRACOVIŠTĚ LAUDOVA)

foto: -archiv školy-
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PRO DĚTI A RODIČE

V prosinci 2019 jsme opět přivítali sku-
pinu Muzika Rebel, která v naší MŠ 
odehrála čtyři předvánoční koncerty. 

Děti mohly vyslechnout příběh o narození 
Ježíška v Betlémě. Vyprávěním se prolínaly 
známé i méně známé koledy, které hudebníci 
spolu s andělem zazpívali  vícehlasem a do-
plnili hrou na basu, housle, flétnu a kytaru. 
V druhé půlce koncertu se děti dokonce samy 

zapojily nejen zpěvem a tancem, ale byly vy-
zvány, aby se přidaly hrou na jednoduché Or-
ffovy nástroje (bubínek, drhlo, ozvučná dřív-
ka, rolničky, tamburínu apod.). Muzika Rebel 
vnesla do MŠ pravou předvánoční atmosfé-
ru a děti ji odměnily zaslouženým potleskem.

KATEŘINA VOKÁČOVÁ, UČITELKA 
MŠ SOCHÁŇOVA

Na Vánoce se každoročně těší asi nejví-
ce děti. Proto se na ně pořádně chys-
tají i ve školách. Kromě výzdoby se 

zde konají i různé akce, které v dětech pro-
budí tu pravou adventní náladu. V ZŠ Jana 
Wericha se pravidelně koná jarmark, v jehož 
závěru se za zvuku koled slavnostně rozsvítí 
vánoční strom. I letos tomu nebylo jinak, děti 
tvořily a při jarmarku se chovaly jako skuteč-
ní trhovci. Pokřikovaly po sobě, předháněly 
se v nabízení dárečků a při vstupu do ško-
ly bylo cítit skutečnou atmosféru jarmarku. 

Nejinak tomu bylo i v ZŠ genpor. Fr. 
Peřiny, kde byl jarmark připraven ve spo-
lečenské místnosti a každý příchozí měl 
možnost si vybrat z řady drobných dárečků 
s vánoční tématikou. Zde vánoční stromek 
zdobil hlavní chodbu a symbolicky tak vítal 
každého návštěvníka. 

-MISH-

MUZIKA REBEL PO ROCE 
OPĚT V MŠ SOCHÁŇOVA 

VÁNOČNÍ 
JARMARKY
VE ŠKOLÁCH 

Děkujeme všem rodičům, žákům 
a příznivcům za účast a podporu na 
předvánočních akcích, jako bylo Roz-
svícení vánočního stromu v Řepích, 
Vánoční koncert v koncertním sále 
školy a také dvě taneční vystoupe-
ní, z nichž jedno se konalo v řepské 
Sokolovně.

Přejeme vám všem šťastný vstup 
do nového roku, zdraví, spokojenost 
a mnoho úspěchů v osobním i pro-
fesním životě.

VĚRA PAVLÍKOVÁ
A KOLEKTIV ZUŠ BLATINY

Základní umělecká
škola Blatiny 

„Žít znamená tvořivě pracovat“                     
A. P. Čechov  

PF 2020

Po vánočním odpočinku je Mateřské 
centrum Řepík opět připravené při-
vítat děti i dospělé na svých akcích. 

První z nich je Montessori herna, kte-
rou vás bude v úterý 14. ledna od 15.30 
hodin provázet naše lektorka Verča. Těšit 
se můžete na hernu plnou aktivit ve stylu 
Montessori dle hesla: „Pomoz mi, abych to 
dokázal sám.“ Určena je pro děti ve věku 
od dvou do pěti let. Vstupné činí 50 Kč za 
dítě s doprovodem. Zájemce prosíme o při-
hlášení na e-mailu mcrepik@gmail.com.

Ve dnech 24. – 25. ledna se uskuteční 
Bazar dámského oblečení. Dámy, pokud 
vás už vaše módní kousky nudí a chtěly bys-
te si trochu provětrat svůj šatník, můžete je 
v Řepíku prodat (prodej je možný pouze po 
předchozí registraci na mcrepik@gmail.com) 

a zároveň si u nás za rozumné ceny pořídit 
jiné. Vítáni jsou i pánové, kteří třeba pomo-
hou svým drahým polovičkám s výběrem, 
nebo je sami překvapí originálním dárkem.

Ruku v ruce s principem bazárku jde 
i seminář Zero waste styl, který bezpo-
chyby zaujme všechny, kdo se zajímají 
o opětovné využívání zdrojů bez tvorby 
odpadů. Dozvíte se, co znamená spojení 
„zero waste“, proč bychom se o tento styl 
měli zajímat, jak redukovat odpady a mno-

ho dalšího. Řadu praktických tipů vám dají 
Jan a Šárka Petrovičovi z bezobalového 
obchůdku „Neobaleno“, kteří se na vás 
budou těšit v úterý 28. ledna od 18 hodin 
v Řepíku. Na seminář je nutná registrace 
na našem e-mailu.

Závěrem bychom rádi poděkovali všem, 
kteří dorazili na naši Dobročinnou kavárničku 
a přispěli tak na nákup výtvarných potřeb 
pro děti. 

LENKA ALIAPULIU

MC ŘEPÍK
V LEDNU
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ZE SPORTU

Podzimní část sezóny 2019-2020 je za námi. O konečném 
postavení našich 9 týmů v tabulce se můžete dočíst na na-
šich webových stránkách www.fotbalrepy.cz, které jsou 

pravidelně aktualizovány. 
Všechny týmy si vedly dobře a moc se snažily. U nejmladších 

kategorií MPŘ a SPŘ se tabulky nevedou a trenéři se u nich 
soustředí hlavně na vlastní hru a ne na výsledek. Tým dospělých 
a staršího dorostu se snaží hlavně stabilizovat výkony i výsledky. 
Mládežnickým týmům starších a mladších žáků, kteří hrají I. A třídy, 
se podařilo udržet kontakt s čelem tabulky. Rezervní týmy se také 
neztratily a sbírají hlavně zkušenosti. Posledním týmem, je tým 
naší staré gardy, který již pravidelně hraje „LIGU GENTLEMANŮ“ 
a na třetí pokus se jim podařilo postoupit ze třetí ligy do druhé. 
Gratulujeme. Všem hráčům děkujeme za vzorné reprezentování 
našeho klubu a přejeme jim hodně štěstí do druhé části sezóny. 
Trenérům děkujeme za dobrou práci, trpělivost a čas, který tomu 
věnují. 

Nyní bychom rádi poděkovali všem příznivcům za podporu 
a fandění při našich domácích zápasech všech týmů, která neby-
la vůbec malá. Moc děkujeme. Dále bychom chtěli touto cestou 
moc poděkovat za spolupráci naší městské části Praha 17, která 
náš klub finančně podporuje, zajišťuje vyvěšování zápasových 
plakátů do vývěsek městské části. Dále nám pravidelně vydává 
v měsíčníku „Řepská 17“ aktuální zprávy, informace a upou-
távky na akce konané naším fotbalovým klubem. Velké díky. 
Dále děkujeme za finanční podporu našim hlavním sponzorům 
firmě AVE odpadové hospodářství a Holkin. Dále pak firmám 
KBJ, Dovoz-jídel, JAKO a školce Želvička za materiální zajištění 
sportovních workshopů.

Vám, trenérům, asistentům, hráčům, fanouškům a celé měst-
ské části Praha 17 přejeme hodně úspěchů, pohody, štěstí, kte-
ré k fotbalu také patří a hlavně hodně zdraví a lásky do nového 
roku 2020.

Nakonec bychom vás rádi pozvali na nejbližší velkou akci, 
kterou pořádáme, a to na již šestý ročník „SPORTOVNÍ 
ZÁBAVY“, která se bude konat v sobotu dne 7. 3. 2020 od 
20 hodin. Všichni jsou moc zváni. K tanci nám bude hrát sku-
pina SKLEP-MISTR. Čeká nás tombola, taneční vystoupení, 
vyhlášení nejužitečnějších hráčů jednotlivých ročníků, které 
vyberou jednotliví trenéři. 

Tak neváhejte a přijďte se bavit a zároveň podpořit náš 
klub, abychom mohli prostředí, ve kterém se pohybujeme, 
dále zvelebovat a hráči byli pyšní, že hrají právě za náš klub 
TJ Sokol Řepy. 

SPORTU ZDAR A FOTBALU ZVLÁŠŤ!
TJ SOKOL ŘEPY-FOTBAL

Slavnostní vyhlášení soutěže se konalo 28. listopadu v pro-
storách Ubulodromu v Úněticích. Vítězem již IX. ročníku 
soutěže se stal tým „Petank Club Praha A“, který jako je-

diný dokázal porazit dlouhodobého lídra soutěže 4+1. Druhou ligu 
opanovali „SK Pétanque Řepy – Řepáci“ a třetí „Grébovka Lípa“. 

Vítěz 2. pražské ligy v pétanque „SK Pétanque Řepy – Řepáci“ 
tak postupuje do elitní první pražské ligy.

Za naši Prahu 17 hráli a vzorně reprezentovali: Holoubek Pavel, 
Hladík Jaroslav a Ptáček Miroslav.

Vyhráli všech sedm zápasů. 
2:1 porazili Holki, Vlky a Kristýnku.
3:0 porazili Metu, Médi, Lvice a druhý postupující Scarabeus. 
Skóre mají 18:3 a +134 koulí.

PEPA PROCHÁZKA

TJ SOKOL ŘEPY – FOTBAL INFORMUJE

PRAŽSKÝ POHÁR 
PÉTANQUE

foto: archiv SK Pétanque Řepy - Řepácifoto: archiv SK Pétanque Řepy - Řepáci
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INFORMUJEME

PLÁN KLUBU 17
LEDEN 2020 
 
 1. leden – Státní svátek - zavřeno
 3. leden – Zavřeno
 7. leden – Hrajeme „Země město“
 8. leden – Pracujeme s mikroskopem  
 10. leden – Turnaj ve fotbálku  
 14. leden – Hudební odpoledne 
 15. leden – Pyžamovka v Klubu 17 
 17. leden – Fimo dílnička
 21. leden – Turnaj v kulečníku
 22. leden – Keramické odpoledne
 24. leden – Hrajeme hry ala „Partička“
 28. leden – Malujeme oblíbená zvířata
 29. leden – Klubové karaoke
 31. leden – Tvoříme zimní motivy z papíru

Těšíme se na vás opět 7. 1. 2020

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

PROGRAM VYCHÁZEK 
PRAHOU PRO SENIORY
 „Veselý senior“, projekt Centra aktivního stárnutí, připravuje pro 
zájemce z řad seniorů poznávací vycházky po známých i méně zná-
mých místech hlavního města Prahy, prohlídky zajímavých exterié-
rů i interiérů pražských budov, výlety po stopách významných praž-
ských osobností…

ÚTERÝ 21. 1. 2020  

„ARCHITEKTURA SMÍCHOVA V OKOLÍ ANDĚLA“ 

Ačkoliv se jedná o obrovské území bývalého Ringhofferova 
impéria, tak se detailně zaměříme na přestavbu vlastního "Zla-
tého anděla": funkcionalistická synagoga od Gočárova žáka E. 
Hermanna, multifunkční komplex od Jeana Nouvela, Židov-
ské muzeum od architektů "znamení čtyř", zbytek od autora 
TV věže V. Aulického, který zakomponoval  v okolí secesní 
školu a vilu Ringhofferovu, funkcionalistický komplex Žen-
ských domovů, atd.
Závěr bude patřit panoramatickým pohledům z Parku Sa-
cre Cour.  

Sraz v 11 hod. v podloubí Synagogy (tram 9,10,16). Pro-
hlídku povede Ing. Stěnička. Doba trvání 1–1,5 hodiny. 
Vstupné 50 Kč.

KLUB SENIORŮ PRŮHON
Každé úterý od 9 do 11 hodin v Klubu 17, Socháňova 1221, Praha 17.
Klub vede Ivana Jelínková.
Program v lednu: 7. 1. Volný program, 14. 1. Klubové volby, 21. 1. 
Volný program, 28. 1. Promítání filmu.

KLUB SENIORŮ ŘEPY (KSŘ)
Každou středu, od 9 do 11 hodin v KC Průhon, Socháňova 
1220/27, Praha 17.
Klub vede Mária Szitányiová.
Program v lednu: 1. 1. Státní svátek – zavřeno, 8. 1. Volný pro-
gram, 15. 1. Volný program, 22. 1. Beseda s Mgr. M. Svobodo-
vou „Nové šmejdské praktiky“, 29. 1. Volný program.

KLUB AKTIVNÍHO STÁŘÍ (KLAS)
Každé pondělí, vždy od 14 do 16 hodin, Kulturáček na Bílé Hoře, 
Ke Kulturnímu domu 14, Praha 17. 
Klub vede Světlana Rozkowetzová.
Program v lednu: 6. 1. Klubová tombola, 13. 1. Slavíme jubilan-
ty, 20. 1. Cvičení na židlích s pí Vaňkovou, 27. 1. Cvičení na žid-
lích s pí Vaňkovou.

KLUB SENIORŮ CENTRUM
Setkávání vždy v úterý od 9 do 11 hodin v CSZS, Bendova 
1121, Praha 17.
Klub vede Jitka Hanzlová. 
Program v lednu: 7. 1. Klubové setkání, 14. 1. Procházka zimní 
Prahou, 21. 1. Společenské hry, 28. 1. Promítání filmu.

KLUB DOBRÉ NÁLADY
Setkávání vždy jeden čtvrtek v měsíci od 17.00 hod., v CSZS, 
Bendova 1121, Praha 17 – Řepy.
Pod vedením Evy Gutové.
Program v lednu: 30. 1. Zavzpomínáme na staré dobré časy, 
kdy jsme jako divadelní soubor Tykadlo prožívali krásné chvíle 
s dramaturgem Karlínského divadla, režisérem a autorem ori-
ginálních textů Lubomírem Štercem. Je nám líto, že s ním už 
nemůžeme oslavit jeho devadesátiny, ale promítneme si aspoň 
pár fotografií a video ze zkoušek.

PROGRAMY PRO ŘEPSKÉ SENIORY

Kluby podporuje Centrum sociálně zdravotních služeb. Bližší informace vám poskytnou pracovnice recepce CSZS v Bendově ulici 1121 při osobním jednání 
nebo telefonicky na číslech 235 314 141, 235 313 182, mobil 777 575 117 – v době od 7 do 15. 30 hod. PhDr. Jindřich Kadlec, ředitel CSZS
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Photo by Bob Canning on Unsplash
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INFORMUJEME

PO ROCE NÁM ZNOVU ZAZPÍVALI ŠKOLÁCI 
ZE ZŠ SOCHÁŇOVA

VESELÉ VÁNOCE ŘEPSKÝM SENIORŮM

V Řepích v současnosti působí pět 
seniorských klubů, jejichž členo-
vé se každý týden schází na svých 

schůzkách. Jmenovitě v naší městské 

části najdeme Klub seniorů Průhon pod 
vedením Ivany Jelínkové, Klub aktivního 
stáří pod vedením Světlany Rozkowetzo-
vé, Klub seniorů Řepy pod vedením Márie 

Szitányiové, Klub seniorů Centrum pod ve-
dením Jitky Hanzlové a v neposlední řadě 
také Klub dobré nálady pod vedením Evy 
Gutové. Členové posledně jmenovaného 
klubu se scházejí pravidelně jen jednou 
v měsíci, jejich setkání je vždy tematicky 
zaměřeno, a jak napovídá název – nechy-
bí zde dobrá nálada.

Poslední týden před vánočními svátky 
navštívila některá seniorská setkání také 
starostka naší městské části Jitka Syn-
ková, aby popřála všem krásné Vánoce 
a hodně zdraví, lásky a pohody do nového 
roku. Současně s Jitkou Synkovou našim 
seniorským klubům hodně štěstí popřáli 
také vedoucí Centra sociálně zdravotních 
služeb PhDr. Jindřich Kadlec, jeho zástup-
kyně Ing. Jaroslava Šimonová a vedoucí 
přímé péče Mgr. Monika Čermáková. 

Gratulanti nepřišli samozřejmě s prázd-
nou, a tak naši senioři přijali malý sladký 
dárek a kytičku. 

Všechna setkání probíhala v přátelské 
atmosféře, chybět nemohlo drobné po-
hoštění, zpěv koled a příjemné předvá-
noční naladění.

-RAS-

Klub seniorů Řepy na svém zasedání 
dne 20. listopadu uvítal milé hosty. 
Byli to žáci ze Základní školy v So-

cháňově ulici pod vedením paní učitelky 
Mgr. Jany Kalinové. Dvacet tři nádherných 
dětí rozezpívalo divadelní sál Kulturního 
centra Průhon.

Na jejich vystoupení se vždy těšíme, 
a tak tomu bylo i letos. Děti začaly dvěma 
českými lidovými písněmi s tématikou 
zimy. Markétka nás okouzlila hrou na flét-
nu a k „Rolničkám“ jsme se již přidávali 
nesměle i my. Tisíc andělů, tisíc Serafů 
a zlatá křídla andělů připomínala přicháze-
jící vánoční čas. 

Zrodilo se i překvapení. Premiéra pís-
níčky, na kterou byl složen text ve škole, 
si získala náš obdiv a uznání, protože není 
důležité, kolik dárků k Vánocům dostává-
me, ale důležité je, aby se lidé měli rádi. 
Nikdo nesmí být sám a pod stromečkem 
ať najdu všichni lásku, vždyť právě o lásce 
je vánoční čas. Toto poselství z dětských 
úst si zasloužilo obrovský potlesk a velké 
bravo pro autorku textu, paní učitelku. 

Za doprovodu Jiřího, který hrou na flétnu 
zahájil pásmo vánočních koled, již padaly 

i slzičky radosti. „Narodil se Kristus pán…“ 
byla poslední a zazpívali jsme ji všichni 
společně. Krásná vystoupení, krásné hlasy, 
pěkné tanečky, ale i šikovné ruce, které pro 
nás zhotovily vánoční dárečky. Papíroví, 
vymalovaní andělé se rozletěly mezi nás 
a slova poděkování nebrala konce. 

Kytička pro paní Kalinovou a sladkosti 
pro malé, ale hlasem velké zpěváky, byly 

jen malou odměnou za radost, kterou do-
nesli mezi nás.  

Máme vás rádi a vždy se na vás těší-
me. Přejeme vám mnoho školních i život-
ních úspěchů a krásné láskyplné vánoční 
svátky!

ZA KLUB SENIORŮ ŘEPY      
MÁRIA SZITÁNYIOVÁ     

foto: -ras-

foto: -archiv ZŠ genpor. Fr. Peřiny-
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Pokud se na svých toulkách někdy 
ocitnete v okolí Tanvaldu, nenech-
te si ujít návštěvu torza přehrady 

Desná, které se častěji říká Protržená pře-
hrada. Stojí ukryta hluboko v lesích Jizer-
ských hor nad stejnojmennou obcí, která 
je nejvhodnějším východiskem na tuto asi 
15 kilometrů dlouhou túru.

Nejdříve stoupáme obcí po silnici a žlu-
té turistické značce, podejdeme most 
kořenovské ozubnicové dráhy. U mostku 
přes říčku Bílá Desná v místě bývalého 
Karnetova mlýna si všimneme památné-
ho balvanu připomínající tragédii z roku 
1916. Po kilometru žlutá odbočuje ze 
silnice do lesa a prudkým svahem stoupá 
po 365 stupních Mariánských schodů do 
Albrechtic v Jizerských horách. Žlutou 
značku vyměníme za zelenou a jdeme asi 
4 kilometry krásnou lesní cestou kolem 
Mariánské hory a vrchu Bučina.

Les se rozestoupí a my se ocitáme 
v typické horské samotě Mariánskohorské 
boudy, které byly přístřeším pro dělníky 
pracující v okolních lesích. Dnes obydlí 
slouží k rekreaci. Uhneme doprava po 
žluté značce, jdeme ještě půl kilometru 
po silnici, pak již po cestě a klesáme k cíli 
dnešního výletu. Pod námi v údolí leží 
zbytky přehrady.

Přehrada byla stavěna v letech 1912–
1915, tedy částečně v době I. světové vál-
ky, aby přibyla k dalším stupňům v povo-
dích Lužické Nisy a horní Jizery. K stavbám 

vodních stupňů bylo přistoupeno z důvodů 
častých povodní v 2. polovině 19. století. 
Byla propojena podzemní vodní štolou se 
sousední přehradou Souš na Černé Desné, 
která slouží dodnes.

K tragédii došlo rok po dokončení stavby, 
v pondělí 18. 9. 1916 v odpoledních hodi-
nách. Tehdy spatřili dva kolemjdoucí lesní 
dělníci pramínek vytékající z tělesa hráze. 
Okamžitě informovali hrázného. Všichni tři 
se na příkaz správce pokoušeli otevřít šou-
pátkový uzávěr. Nepodařilo se jim to zcela. 
Snad i prý, z obavy o život, místo opustili. 
To už pramen nabýval na intenzitě.

Začala se rozpadat dlažba na návodní 
straně hráze, až došlo k úplnému protrže-
ní v šířce osmnácti metrů. Bylo to asi po 
sedmdesáti minutách od spatření prvního 
tenkého praménku. Za další půlhodinu byla 
nádrž s 250 tisíci m3 vody (2/3 kapacity) 
zcela prázdná.

Vlnou byl smeten vzrostlý les, údolím 
se hnalo s vodou ohromné množství ze-
miny, kamení a dříví z nedaleké pily. Pa-
mětníci popisovali temné dunění, oblaka 
prachu a chvění vrcholků stromů, které 
se nevyvrátily. Nejvíce obětí na životech, 
ale také materiální škody, byly v obcích 
Desná, Potočná a Šumburk nad Desnou. 

Ale o tom všem si lépe a více přečtete na 
šesti cedulích krátké naučné stezky vedou-
cí po zbytcích hráze a kolem zachované 
šoupátkové věže. Cedule jsou doplněny 
dobovými fotografiemi. Navštivte také 
pomník obětem tragédie pod hrází, který 
byl vytvořen z kusu původní hráze.

Názory na příčiny katastrofy se v čase 
měnily tak, jak se vyvíjela věda spojená 
s výstavbou a bezpečností vodních děl. 
Nevhodně zvolený materiál, nedostatečné 
těsnění a hutnění sypané hráze, geologic-
ké poruchy nacházející se tak hluboko, že 
tam již tehdejší normy nevyžadovaly pro-
vádění zkušebních sond, tektonický zlom 
v podélné ose údolí. Nebo intenzivní deš-
ťové srážky během stavby? Možná i šetře-
ní penězi v době probíhajícího světového 
konfliktu. Snad všechno se vším hrálo roli. 
Možná se ty příčiny sečetly. Důležité je, 
jestli se projektanti a stavitelé z katastrofy 
poučili. Věřím, že ano. Soud, probíhající 
17 let, všechny obžalované osvobodil.

Cesta zpět je pohodlná. Vede po lesní 
silničce z kopečka kolem Bílé Desné. Čeká 
nás posledních 5 kilometrů.

Šťastnou cestu!

TEXT A FOTO: JAN BÖSSER

PROTRŽENÁ PŘEHRADA

65 zmařených lidských životů, 307 lidí bez přístřeší a majetku, 
1028 bez práce. Zmizelo 33 budov a 69 bylo těžce poškozeno. 
Ve své době nejtragičtější katastrofa související s přehradním 
stavitelstvím v Evropě.

TIP NA VÝLET
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Z NAŠÍ PŘÍRODY

Něco jako myš se mihlo při zemi 
a ztratilo se to v nejbližším keři, 
a po té zmizelo v nejhustší spleti 

větviček. Chvíli si nejste jistí, zda se vám 
to jen nezdálo.

Ne - potkali jste střízlíka obecného (Tro-
glodytes troglodytes). Jak to, takhle v zimě 
uprostřed hustě obydlené oblasti? Střízlíci 
jsou přece lesním druhem a preferují také 
hustě zarostlé okraje vodních toků. Opravdu, 
v hnízdní době jsou střízlíci na svých obvyk-
lých přírodních stanovištích, ale na zimu 
se část populace stěhuje do jihozápadního 
Středomoří, část k nezamrzajícím tokům 
a také do blízkosti lidí. A ti střízlíci přezimu-
jící ve městech jsou částečně „cizinci“ ze 
Skandinávie a Pobaltí. Evropská populace se 
tedy v zimě posunuje jihozápadně, menší 
část zůstává na svých hnízdních stanoviš-
tích a někteří žijí nenápadně v naší těsné 
blízkosti. Díky své nepatrné velikosti, což je 
ve shodě s českým jménem, tenkému zobá-
ku tvaru jemné pinzety a delším nohám se 
silnými drápky, může střízlík hledat potravu 
tam, kde to jiní ptáci nedokážou – v nejrůz-
nějších přirozených i umělých dutinách, 
škvírách i pod sněhovou pokrývkou. Obratně 
prolézají vegetací a připomínají spíše savce 
než ptáka. Převládající složka jejich potravy 
jsou drobní živočichové. Aby získali každo-
denní porci potřebnou pro přežití (několik 
gramů), musí neúnavně pátrat po přezi-
mujícím hmyzu, larvách, kuklách, vajíčkách 
pavouků a jiné živé potravě. Občas zkonzu-

mují i nějaké plody keřů nebo semena na 
krmítkách. Jsou velmi nenápadně zbarveni, 
ale co jim chybí na pestrosti, doženou hla-
sitým projevem. V zimě se ozývají hlavně 
varovnými hlasy – nejvýraznější je reakce 
na kočku (úspěšní lovci střízlíků), nebo při 
kontaktu s jiným střízlíkem (aby byl zahnán). 
Od poloviny března se samci ozývají už na 
hnízdištích typickou sérií vysokých hlasitých 
trylků. Samec staví několik kulovitých hnízd 
a nabízí je samičce. Někdy má i více part-
nerek. Péči o potomstvo v našich zeměpis-
ných šířkách přenechává samec partnerce. 
Obvykle stihnou dvě hnízdění. Je zajímavé, 
že v severních populacích Evropy, pomáhá 
významně s péčí o mláďata i samec a má 
jen jednu samičku. 

Věřili byste, že k nám střízlíci obecní 
přicestovali z Nového světa? Střízlíkovití 
(asi 80 druhů v Jižní, Střední a Severní 
Americe) žijí výhradně na americkém 
kontinentu. Jen tento jediný druh – střízlík 
obecný podnikl neuvěřitelnou výpravu do 
Asie a Evropy. Domovský kontinent opus-
tili tito cestovatelé překonáním Behringovy 
úžiny mezi Amerikou a Asií. Osídlili Sa-

chalin a Japonsko. Poté pokračovali přes 
Asii do Evropy. Jejich putování lze pěkně 
vysledovat díky izolovaným ostrovním po-
pulacím, které cestou vznikaly a mají po-
stupně šanci stát se samostatnými druhy. 
Je snadné si představit, že taková cesta 
nehostinnými oblastmi byla mnohokrát na 
hraně přežití a většina výsadků na nová 
území skončila nezdarem. Díky vnitřnímu 
potenciálu pro osidlování nových oblastí se 
nakonec střízlíci dostali až do nejzápadněj-
ší části Evropy a po té až na Island, který 
úspěšně osídlili! Na jihu zasahují až do 
Severní Afriky. To je na ptáka o hmotnosti 
10 g obdivuhodný výkon!

Populace evropských střízlíků prospe-
ruje dobře, výkyvy v početnosti bývaly 
spojeny s nepříznivým průběhem zimy se 
silnými mrazy, kdy ptáci nenalezli dostatek 
potravy. Mírné zimy v posledních dvou 
desetiletích byly pro střízlíky výhodné. Už 
bylo zmíněno, že střízlíci jsou vzájemně 
velmi nesnášenliví. Jejich setkání nezřídka 
vyvrcholí v zuřivý boj. O to více jsou pře-
kvapující nálezy hromadně přenocujících 
střízlíků v budce - až deset jedinců. Potře-
ba společně udržet teplo za mrazivých nocí 
potlačí dočasně vzájemnou agresivitu, což 
je obdivuhodná adaptace chování. Bližší 
poznání života střízlíků je samé překvape-
ní - například tah, který probíhá výhradně 
v noci! Další adaptace, jak se vyhnout 
predátorům. Přezimující střízlíci pobývají 
v Řepích od listopadu do konce února. Lze 
se s nimi setkat prakticky kdekoliv, ale žijí 
tak skrytě, že o nich lidé nemají nejmenší 
tušení. Na několika místech, hlavně v okra-
jových částech Řep jsou i střízlíci hnízdící.

TEXT: LUCIE BREJŠKOVÁ, 
ŘEPSKÁ ZOOLOGICKÁ SKUPINA

STŘÍZLÍK 
OBECNÝ

Foto Frode Jacobsen

Foto Massimiliano Paolino
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INZERCE

SLUŽBY

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

!!! 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

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

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

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

OPRAVY OBUVI A BRAŠNÁŘSKÉHO ZBOŽÍ, broušení 
nožů, nůžek a výroba klíčů. Makovského 1222 (pasáž). 
 Tel.: 605 266 561

ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ, PERSONALISTIKY, DAŇ. 
EVIDENCE, zastupování na úřadech, osobní návštěva 
u klientů. Praxe, kvalitně a za přijatelné ceny.
 Tel.: 731 515 392

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

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

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

VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI, NABÍZÍME MALÍŘSKÉ PRÁCE,
ŠTUKOVÁNÍ STĚN I STROPŮ. jsaifrt@seznam.cz
 Tel.: 606 227 390

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

ANGLIČTINA - SOUKROMÁ VÝUKA pro dospělé, děti, 
maturanty, příprava na PET, KET, FCE, Skype English. 
www.english1to1.cz 
 Tel.: 737 337 445

DOKÁŽEME VÁM, ŽE VÁS DOKÁŽEME NAUČIT
www.english1to1.cz Tel.: 737 337 445

 !! 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

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

REKONSTRUKCE BYTOVÝCH A NEBYTOVÝCH PROSTOR 
michaeldrdlicek@gmail.com, www.dmstavby.cz 
 Tel.: 602 291 737

ŠTUKOVÁNÍ, MALOVÁNÍ, KOMPLETACE NÁBYTKU 
A DROBNÉ DOMÁCÍ PRÁCE. SEHER f.seher@seznam.cz,
 Tel.: 603 305 211

ARMYSHOP – VYBAVENÍ A OBLEČENÍ DO PŘÍRODY - zimní 
bundy a svetry, mikiny, spacáky, batohy, celty, nože, obr. 
spreje. Bílá Hora – Čistovická 15, po-pá 10-19 h, 
 www.e-armyshop.cz

SPORTOVNÍ RYBOLOV DŘETOVICE - 15 minut od Prahy. 
Kapři, líni, amuři, jeseteři. www.rybnik-dretovice.cz
 Tel.: 736 459 431

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

OPRAVA ŽALUZIÍ - VÝMĚNA VODÍCÍCH LANEK - NOVÉ 
ŽALUZIE - SEŘÍZENÍ PLASTOVÝCH OKEN A BAL. DVEŘÍ. 
zdenek.janci@email.cz. Tel.: 733 720 950

BOLESTI ZAD A KLOUBŮ, FUNKČNÍ PORUCHY PÁTEŘE, 
stuhlost, napětí, blokády. www.chiropraxe-plus.cz 
 Tel.: 775 138 675

SBĚRATEL KOUPÍ STARÁ ČÍSLA ČASOPISŮ ČTYŘLÍSTEK 
od roku 1969 do 1979. Přijedu a platba ihned v hotovosti. 
 Tel.: 732 248 449

BYTY, NEMOVITOSTI

HLEDÁM MENŠÍ BYT DO 15 TISÍC nebo větší do 20 tisíc 
jen pro 2 osoby – pár. Ideálně na 2 roky a více, lodžie 
výhodou, ale nemusí být, centrum do 30 minut. Zařízení 
po dohodě. RK nevolat. 
 Tel.: 605 845 088

VYMĚNÍM OBECNÍ BYT 2KK V ULICI ŽUFANOVA ZA VĚTŠÍ 
V ŘEPÍCH.  
 Tel.: 731 849 797

KOUPÍM BYT V ŘEPÍCH, přímo od majitele. 
 Tel.: 604 617 788

PŘÍMÝ ZÁJEMCE KOUPÍ BYT V ŘEPÍCH. Financování je 
zajištěno. RK nevolat.
 Tel: 702 815 516

Chcete u nás inzerovat?

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s.
pořádá pro uchazeče o studium ve školním roce 2020/2021

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ –  ukázkové hodiny, prezentace o škole, 
hlasovací zařízení, práce studentů

TESTOVÁNÍ IQ

HERNÍ ODPOLEDNE – šachy, go, dáma, piškvorky, bridž, řečnický kroužek aj.

4. 12. 2019 a 5. 2. 2020, 10 – 15 hod.
MG je jediné osmileté gymnázium v republice, které vzdělává mimořádně nadané
studenty, kterým poskytuje nadstandardní péči s přihlédnutím k jejich 
zvláštnostem a handicapům. Zřizovatelem školy je Mensa ČR.
Specifika školy: nízký počet studentů ve třídách; široká nabídka volitelných 
předmětů, seminářů, jazyků a kroužků; spolupráce s VŠ; vlastní systém hodnocení 
– bodové a slovní; výuka některých předmětů ve výkonnostně nebo věkově 
rozrůzněných skupinách podle vědomostí a zájmů; rodinné prostředí; přátelské 
vztahy mezi studenty a pedagogy; příprava na jazykové certifikáty; individuální 
vzdělávací plány; péče o studenty se specifickými poruchami učení aj.
Ve školním roce 2020/21 otevíráme jednu primu (pro uchazeče z 5. tříd ZŠ).

257 328 786   Španielova 1111/19, PRAHA 6 – Řepy
603 801 321   WWW.MENSAGYMNAZIUM.CZ

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. pořádá pro uchazeče o studium ve školním roce 2020/2021

MG je jediné osmileté gymnázium v republice, které vzdělává mimořádně nadané studenty, kterým poskytuje nadstan-
dardní péči s přihlédnutím k jejich zvláštnostem a handicapům. Zřizovatelem školy je Mensa ČR.
Specifika školy: nízký počet studentů ve třídách; široká nabídka volitelných předmětů, seminářů, jazyků a kroužků; 
spolupráce s VŠ; vlastní systém hodnocení – bodové a slovní; výuka některých předmětů ve výkonnostně nebo věkově 
rozrůzněných skupinách podle vědomostí a zájmů; rodinné prostředí; přátelské vztahy mezi studenty a pedagogy; pří-
prava na jazykové certifikáty; individuální vzdělávací plány; péče o studenty se specifickými poruchami učení aj.
Ve školním roce 2020/21 otevíráme jednu primu (pro uchazeče z 5. tříd ZŠ).

5. 2. 2020, 10 – 15 hod.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – ukázkové hodiny, prezentace o škole, hlasovací zařízení, práce studentů

TESTOVÁNÍ IQ HERNÍ ODPOLEDNE – šachy, go, dáma, piškvorky, bridž, řečnický kroužek aj.

257 328 786 Španielova 1111/19, PRAHA 6 – Řepy

603 801 321 WWW.MENSAGYMNAZIUM.CZ

Kontakt na inzerci: 
michaela.linhartova@praha17.cz
tel.: 234 683 531

Veškeré podrobnosti ohledně inzerce naleznete také na webu www.repy.cz v sekci Řepská sedmnáctka.
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Veterinární klinika Delta
MVDr. Michael Růžička, s. r. o.

Drahoňovského 810/1
Praha 6 - Řepy 163 00

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

www.veterinadelta.cz

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

So: 9.00–12.00
Operační hodiny:

Po–Pá: 11.30–15.00

• Preventivní vyšetření 
 Kardiologické vyšetření

• Čipování, vystavení europasů
 Očkování 

• Chirurgie
 Stomatologie 

• RTG, sonografie, vyšetření moči
 Odběry krve

• Hospitalizace

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

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

www.studio-giaccomo.cz 
Nevanova 1070/35

Tel.:  777 681 447  kosmetika, pedikúra, manikúra 
603 509 733  kadeřnictví 
722 000 021  modelace nehtů 
725 354 195  masáže

Kosmetický a kadeřnický salon

Giaccomo

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
●

 

●

 

● Bezkonkurenční ceny, již od 40 Kč/hod.

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

První hodina zdarma :)

Pro více informací volejte 724 167 481
E-mail: m.kempfova@fortunahotels.cz
Mrkvičkova 2, Praha 6, FortunaHotels.cz 

Hledáte stabilní práci
v dostupné lokalitě?

přijme kolegy na pozice: 
Hotel Fortuna West***

Kuchař/ka pro studenou kuchyni

Kuchař/ka pro teplou kuchyni

Pro více informací volejte 724 167 481
E-mail: m.kempfova@fortunahotels.cz
Mrkvičkova 2, Praha 6, FortunaHotels.cz 

Hledáte stabilní práci
v dostupné lokalitě?

přijme kolegy na pozice: 
Hotel Fortuna West***

Kuchař/ka pro studenou kuchyni

Kuchař/ka pro teplou kuchyni

Pro více informací volejte 724 167 481
E-mail: m.kempfova@fortunahotels.cz
Mrkvičkova 2, Praha 6, FortunaHotels.cz 

Hledáte stabilní práci
v dostupné lokalitě?

přijme kolegy na pozice: 
Hotel Fortuna West***

Kuchař/ka pro studenou kuchyni

Kuchař/ka pro teplou kuchyni

Hledáte stabilní práci
v dostupné lokalitě?
Hotel Fortuna West***
přijme kolegy a pozice:

n  Kuchař/ka pro 
studenou kuchyni

n  Kuchař/ka pro 
teplou kuchyni

n  Servírka / číšník

Všem mým zákazníkům děkuji 
za patnáctiletou přízeň. 

Naviděnou s vámi i s ostatními 
v další sezóně se těší Hana Pichlová.

www.dellu.cz tel.: 724 120 913

MASÁŽE

JUDr. Luboš Vosyka
advokát

tel. 608 212 218 
e-mail: akvosyka@seznam.cz 

www.akvosyka.cz
Zázvorkova 2006/8 Praha 5 – Stodůlky

u st. Lužiny, metro B.

VŠE PRO VÁŠ BYT NEVANOVA 1045 (dílna)
 1047 (prodejna)
163 00 Praha-Řepy
mobil: 604 257 511, 603 431 700
e-mail.: i.varhulikova@seznam.cz
www.deky-luzkoviny.cz

Pracovní doba: Po–Pá 8.00–18.00 hod.

ČISTÍRNA ODĚVŮ

LŮŽKOVINY
ČALOUNĚNÍ NÁBYTKU

LÁTKOVÉ ŽALUZIE PLISÉ 
DOPRAVA ZDARMA

ČALOUNĚNÍ NÁBYTKU
čalouníme židle, lavice, 
šijeme potahy na sedačky

LÁTKOVÉ ŽALUZIE PLISÉ 
DOPRAVA ZDARMA
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ZASKLENÍ BALKONŮ
ŽALUZIE 

SÍTĚ A SUŠÁKY

+420 739 034 488

WWW.BYDLENIJERABEK.CZ

info@bydlenijerabek.cz

WWW.ZALUZIEJERABEK.CZ

➩ VÝKUP ZA HOTOVÉ
➩ KOMISNÍ PRODEJ
➩ LEVNÁ A DOSTUPNÁ AUTA
➩ SPLÁTKY, POJIŠTĚNÍ NA POČKÁNÍ

AUTOBAZAR MOTOL

ul. Za Opravnou, Praha 5 - Motol

*** 739 821 271 ***
email.: info@autobazarmotol.cz

Adresa: Bělohorská 188/57, tel.: 731 650 892
mail: praktik@monse.cz, web: www.monse.cz

Ordinujeme pondělí - čtvrtek 7:30 - 18:00, pátek 7:30 - 13:00.
Nad rámec běžné léčebně-preventivní péče poskytujeme pracovně 

lékařské služby pro zaměstnavatele.

PŘÍJÍMÁME NOVÉ PACIENTY
do Ordinace praktických lékařů v Praze 6, Břevnově.

TERAPIE KINEZIOLOGIE
A ROZVOJ OSOBNOSTI

Tel.: 776 550 970

Odstranění strachů, stresů, fobií, 
úzkostí, psychických a fyzických 

problémů, nefunkčních vztahů, poruch 
učení, pozornosti, alergie...

www.rodinneleceni.cz

Prodáváte nemovitost?
Vím jak na to!
-  odhad Vaší nemovitosti zdarma
-  příprava nemovitosti k prodeji, rozsáhlý marketing
-  zpracovaní smluvní dokumentace
-  advokátní úschova a bezpečnost převodu peněz
- pomoc s fi nancováním

Iryna Bezugla
Certifi kovaná realitní makléřka 
T: +420 776 464 096
E: iryna.bezugla@re-max.cz

Řeporyjské nám. 16,
Praha 5, Řeporyje

Partner– byt 2+kk nebo 2+1 v Praze 6,
– RD v Praze 6 do 15 mil. Kč,
– byt 3+kk až 4+kk v Řepích

Pro své klienty 
hledám ke koupi:

ZŠ genpor.
Fr. Peřiny přijme

PRACOVNICE 
DO ŠKOLNÍ 

KUCHYNĚ PRO 
PRACOVIŠTĚ 

Socháňova a Laudova.

Bližší informace osobně
u pí Höhneové, nebo
na tel.: 235 314 420.
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Spolehlivý realitní makléř

603 456 275
roderik@hyrman.cz 

www.realitni-asistent.cz 

Garance
KVALITY

20 let 
praxe

ING. SIMONA FEIGERLOVÁ - AKONTA 
otevírá

NOVOU ÚČETNÍ KANCELÁŘ 

Dlouholeté zkušenosti v oblasti vedení 
účetnictví, mezd, daní, insolvenčních 

řízení a exekucí. 
Roční zúčtování Daně z příjmu 2019.

Konzultace možná  o víkendech ve vlastní  
kanceláři v Chýni. Hovoříme také anglicky a rusky.

Kontakt: 734 138 058 
E-mail: simonafei@gmail.com

271 777 010
trend@trend-technologie.cz

Koněvova 1107/54
130 00, Praha 3

POSTAVÍME VÁM PLYNOVOU KOTELNU
• Zdarma vypracujeme studii ekonomické návratnosti plynové kotelny

• Vytvoříme projektovou dokumentaci, včetně vyřízení stavebního povolení

• Postavíme Vám vlastní plynovou kotelnu na klíč

• Zajistíme provozování kotelny, včetně pravidelných servisů a revizí

Základem našeho úspěchu je Vaše spokojenost

www.trend-technologie.cz
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Dostáváte Ř17 do schránky? 
Pokud tomu tak není,
kontaktujte redakci:
redakce@praha17.cz

Zpravodaj je roznášen 
každý měsíc do všech 
schránek v MČ Praha 17 
zdarma.

28-32 INZERCE 2.indd   32 20.12.19   13:45




