Zpravodaj Prahy 17, 11/2019, ročník 25, zdarma

30 let svobody ve znamení kulturních
akcí pořádaných KC Průhon
Průvod sv. Martina: 11. 11. 2019
Povinné čipování psů
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Z RADNICE

VÁŽENÉ ČTENÁŘKY, VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
začetli jste se do předposledního vydání
letošního roku. Vzpomínku na události listopadu 1989 zpestří kulaté výročí: slavíme
30 let od Sametové revoluce, 30 let svobody, 30 let od konce totality, která potlačovala a vraždila vlastní občany.
Věnovat se budeme také současnosti.
Zpozornět by měli páníčci a paničky psů
v souvislosti s povinným čipováním jejich
čtyřnohých mazlíčků. Podrobnosti se dozvíte na straně 9.
Přijměte také pozvání na tradiční Svatomartinský průvod a další akce s tímto
svátkem spojené. S původem svátku vás
na 5. straně seznámí správce řepské farnosti P. Řehoř J. Žáček.

Starší či zdravotně znevýhodnění sousedé jistě ocení bezplatnou knihovnu
v Centru sociálně zdravotních služeb
v Bendově ulici. Jaké knihy a další služby
knihovna nabízí, se dočtete na straně 25.
KRÁSNÝ KONEC PODZIMU PŘEJE ZA
REDAKČNÍ RADU MARTIN ŠTĚPAŘ

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

Úprava podlahy v garážích Hasičské
zbrojnice Praha 17 - Řepy
Rada rozhodla o vypsání veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce „Úprava podlahy v garážích Hasičské zbrojnice Praha 17 - Řepy" dle § 27 b) zákona
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
Opěrná zeď - oplocení u Hasičské zbrojnice Praha 17 - Řepy
Rada rozhodla o vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
„Opěrná zeď - oplocení u Hasičské zbrojnice Praha 17 - Řepy" dle § 27 b) zákona č.
134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
Úložné plato na pomocnou techniku do
garáží Hasičské zbrojnice Praha 17 - Řepy

Rada rozhodla o vypsání veřejné zakázky
malého rozsahu na dodávku „Úložné plato na pomocnou techniku do garáží Hasičské zbrojnice Praha 17 - Řepy" dle § 27 a)
zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
Umístění optické sítě T-Mobile Czech Republic, a.s. v bytových domech ve svěřené správě MČ Praha 17
Rada souhlasí s umístěním optické sítě
T-mobile Czech Republik, a.s., se sídlem
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, v objektech Žufanova 1093 - 1095, Žufanova
1098 - 1099, Žufanova 1112 - 1114, Bazovského 1118 - 1120 a Vondroušova 1193 1194, Praha-Řepy.
Stanovisko RMČ Praha 17 k provozovně
VAFO Chrášťany
Rada městské části žádá primátora hl. m.
Prahy MUDr. Zdeňka Hřiba vyvolat jednání na úrovni hl. m. Prahy a Středočeského
kraje ve věci obtěžujícího zápachu způsobeného provozem spol. VAFO.
Žádost komunitního spolku Řepy
Na základě žádosti Komunitního spolku
Řepy, která byla doručena RMČ, Rada
souhlasí s tím, že si nově vzniklý Komunitní spolek Řepy podá žádost v grantovém programu „Dobré sousedství“, vypisovaným provozovatelem Letiště Václava
Havla Praha.

PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 17 SE KONÁ 18. 12. 2019,
MÍSTO KONÁNÍ BUDE UPŘESNĚNO, SLEDUJTE WEBOVÉ STRÁNKY WWW.REPY.CZ
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Úřadu MČ Praha 17

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

AKTUÁLNĚ Z RADNICE

Žádost Domova sv. Karla Boromejského
o dotaci na rok 2020
Rada projednala žádost Domova sv. Karla Boromejského o dotaci na rok 2020 ve
výši 508 000 Kč na financování pěti lůžek
LDN a zdravotně sociálních lůžek pro občany MČ Praha 17.
Rada schválila zapracování požadavku do
návrhu rozpočtu na rok 2020 pro Domov sv.
Karla Boromejského ve výši 508 000 Kč na
financování provozních nákladů spojených
s péčí o pacienty s trvalým pobytem v Praze 17, poskytovanou na pěti lůžkách LDN
a zdravotně sociálních lůžkách.

ÚŘEDNÍ
HODINY

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

P vd
v Martina
11. listopadu 2019
od 17 hodin

ahájení v kostele sv. odiny v 7 hod.
Průvod pokračuje od omova sv. Karla
oromejsk ho ke kostelu sv. Martina,
kde bude krátk zastavení.
V , 0 m e svatá v kostele sv. Martina.
Ohňostroj na ploše před radnicí
po skončení průvodu v 18 hod.

SLOVO
STAROSTKY
Vážení čtenáři,
otvíráte listopadovou Řepskou sedmnáctku, která je číslem tak trochu svátečním a výjimečným. Stejně jako tento
měsíc, ve kterém si připomínáme třicet
let svobody. Třicet let, které uplynuly od
chvíle, kdy v pražských ulicích začaly manifestace studentů, které záhy přerostly
v demonstrace celopražské a celorepublikové a vyústily v „Sametovou revoluci“.
Díky těmto událostem se naše země
mohla po letech komunistické tyranie vydat
na cestu ke svobodě a demokracii. Možná
jste se mnozí z vás těchto událostí sami
účastnili a dnes na ně vzpomínáte a vyprávíte o nich vašim dětem a vnoučatům. Věřím,
že právě v těchto dnech se téma „Sametové
revoluce“ a boje za demokracii stane klíčovým nejen u vás doma, ale i v našich školách
a samozřejmě v celé naší městské části.
Připravili jsme pro vás několik tematických večerů, na které vás samozřejmě co
nejsrdečněji zvu.
Sérii koncertů zahájil již v září Jaroslav
Hutka a v říjnu si mnozí z vás nenechali
ujít koncert skupiny The Plastic People of
the Universe. 12. listopadu pak můžete
navštívit večer autorského čtení Jiřího
Dědečka a Terezy Brdečkové. Humorně
pojatý večer dvou literátů bude prokládán
písničkami z dob totality.
V Kulturním domě na Bílé Hoře pro vás
bude připraveno divadelní představení Václava Havla Audience v podání Divadla D21.
Věřím, že některé z akcí, které nám
připomínají letošní významné výročí navštívíte a budou se vám líbit. Protože co
má v dnešním světě větší význam než
svoboda? Přejme tedy našim potomkům,
aby stejnou nesvobodu už nikdy nezažili.
KLIDNÝ LISTOPAD VÁM PŘEJE
JITKA SYNKOVÁ
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ADVENT

ADVENT ZA CHVÍLI ZAKLEPE NA DVEŘE…
Vážení čtenáři,
právě jste otevřeli listopadovou Řepskou
sedmnáctku a možná si říkáte, proč vám
sem podsouváme již dobu adventní. Vždyť
do Vánoc ještě zbývá spousta času. Nebojte, nepodlehli jsme tlaku dnešní uspěchané doby, ale chtěli bychom vás upozornit na některé zajímavé akce, které vás
v době adventní v Řepích čekají. A protože Řepská sedmnáctka je měsíčník a advent začíná letos již 1. prosince, chceme
se o termíny podělit již nyní, v dostatečném předstihu.
Snad jen na úvod mi dovolte malé
zamyšlení či snad připomenutí podstaty
doby adventní. Advent označuje dobu
příprav na Vánoce, pochází z latinského
„adventus“ což znamená příchod, tedy
příchod Vykupitele Ježíše Krista. Toto
období by tedy nemělo znamenat jen

ADVENTNÍ
KONCERTY 2019
– KOSTEL SV. RODINY
NEDĚLE 1. 12. OD 16.30 HOD.

1. adventní koncert v podání smyčcového orchestru Musica Alternativa pod
vedením Jaroslava Kořána a Jiřího Šimáčka, spoluúčinkují: Radka Černíková
- zpěv, dětský soubor Houslová pážata,
na programu: J. S. Bach, J. Zach, G. F.
Händel, A. Corelli, A. Michna z Otradovic a další.

NEDĚLE 8. 12. OD 16.30 HOD.

2. adventní koncert v podání smíšeného pěveckého sboru GAUDIUM PRAHA
Sokola Královské Vinohrady pod vedením
Zdeny a Vladislava Součkových, klavír
a varhany: Jitka Nešverová, na programu:
L. Cohen, A. Dvořák, Z. Fibich, Z. Lukáš,
J. Rutter, B. Smetana a další

NEDĚLE 15. 12. OD 16.30 HOD.

3. adventní koncert v podání sopranistky Markéty Fassati, na varhany a cembalo doprovází prof. Jan Kalfus, na programu J. S. Bach, A. Vivaldi, G. Caccini,
A. Dvořák a další. Koncert podporuje MČ
Praha 17.

šílený stres a velké nákupy, ale zejména
dobu zklidnění a čas, kdy si uvědomíme
i duchovní hodnotu Vánoc. Možná jste se
právě teď trochu nad touhle myšlenkou
pousmáli, protože jste si představili, jak
to asi zase u vás doma dopadne… Dárky
na poslední chvíli, neumytá okna, shánění
stromečku… Ale přesto – zkusme si užít
tuhle kouzelnou dobu, najít si čas na „svařák“ s kamarádkou či návštěvu příbuzných,
které jsme dlouho neviděli. Zkusme dobu
adventní a vánoční prožít s láskou, pochopením a mezi svými blízkými.
Níže si můžete prohlédnout data některých zajímavých adventních událostí
a já vám přeji, abyste si ten letošní advent
opravdu užili. Udělejte si čas a navštivte
nějakou hezkou kulturní akci, vyzdobte si
byt a vyrobte adventní věnec!
RADKA SÁLUSOVÁ

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
V pátek 29. listopadu - 17 hod., prostor před Sportovním centrem, ul. Na Chobotě
Slavnostní akci doprovodí svým vystoupením pěvecké sbory žáků MŠ Socháňova,
ZŠ genpor. Fr. Peřiny a ZUŠ Blatiny.

MIKULÁŠSKÉ
RADOVÁNKY

VÁNOČNÍ DÍLNA:
ADVENTNÍ VĚNCE

V neděli 1. 12., 15 hod., Sokolovna,
ul. Na Chobotě

V neděli 1. 12. 2019, termíny: 14.00,
15.30 a 17.00 hod., KC Průhon

Společnost pro obnovu řepských tradic
s podporou MČ Praha 17 vás zve na veselé mikulášské odpoledne. Chybět nebudou písničky, hry a nadílka. Vstup volný.

Udělejte si vlastní věnec a přidejte ozdoby a svíčky ve své oblíbené barvě. Vhodné pro dospělé, samotné děti od 10 let,
děti od 6 let pouze ve dvojici s dospělým.
Přihlášky a platby nejpozději do středy
27. 11. 2019 v kanceláři č. 2, 1. patro KC
Průhon. Kontakt: tel. 601 324 846; email:
kurzy@pruhon.cz. (cena 250 Kč za kompletní materiál na 1 věnec)

DIVADLO PRO DĚTI:
LEGENDA O HVĚZDĚ

V neděli 1. 12., 15 hod., KD Bílá Hora
Legenda o hvězdě je líbezné vánoční povídání o narození Ježíška a o tom, co se stalo v Betlémě před dávnými časy. Pořad pro děti z MŠ a 1. stupeň ZŠ. Děti, přineste
si s sebou malé zvonečky nebo rolničky, kterými dokreslíme vánoční atmosféru.
Hraje: Eva Hrušková. Vstupenky na www.kdbh.cz a KD Bílá Hora. (vstupné 50 Kč)

NEDĚLE 22. 12. OD 18.00 HOD.

4. adventní koncert v podání Břevnovského chrámového sboru a orchestru se
sólisty ND v Praze pod vedením Adolfa
Melichara, na programu: J. J. Ryba - Česká mše vánoční.
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ADVENTNÍ TRH V KLÁŠTEŘE
V sobotu 7. 12., 14.00 hod., atrium Domova sv. Karla Boromejského
Vánoční atmosféra, stánky, svařené víno, káva, čaj, cukroví, klobásky, vánoční dekorace, ozdoby a dárky, andělská pošta, živá hudba - kapela Motovidlo.
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ADVENT

VÁNOČNÍ DÍLNA:
DROBNÉ DÁRKY

V neděli 8. 12. 2019, termíny: 14.00
a 16.00 hod.
Největší radost svým blízkým uděláte
vlastnoručně vyrobeným dárkem. Vhodné pro dospělé, samotné děti od 10 let,
děti od 6 let pouze ve dvojici s dospělým. Přihlášky a platby nejpozději do středy 4. 12. 2019 v kanceláři č. 2, 1. patro KC
Průhon. Kontakt: tel. 601 324 846; email:
kurzy@pruhon.cz. Cena 250 Kč za kompletní
materiál na 4 dárky (sklo, porcelán, keramika)

VÁNOČNÍ HVĚZDY
V úterý 17. 12. od 19.00 hod., Kostel
sv. Rodiny
Účinkují populární protagonisté muzikálových scén: Soňa Jungová, Marian Vojtko a Jakub Hübner, doprovází Collegieum
Modern Prague Orchestra pod vedením
Michala Macourka a Petra Jiříkovského (předprodej vstupenek v síti Ticketlive, více informací na www.cmpo.cz
a www.domovrepy.cz).

MIKULÁŠSKÝ REJ S NADÍLKOU V KC PRŮHON
V sobotu 7. 12. 2019, 15 – 17 hod., KC Průhon
Ani letos Mikuláš nevynechá návštěvu v KC Průhon! Můžete se těšit na oblíbenou hudební skupinu Myš a Maš. Po zábavném programu společně přivoláme Mikuláše, který se svými pomocníky čertem a andělem rozdají dětem mikulášskou nadílku. Vstupenky na www.pruhon.cz a recepci KC Průhon. (vstupné: 70 Kč/dospělý nebo dítě
s vlastní přinesenou nadílkou, 120 Kč/dítě bez vlastní nadílky - v ceně balíček od KCP).

ADVENTNÍ NEDĚLE S MIKULÁŠSKOU
NADÍLKOU V KD BÍLÁ HORA (program pro děti i dospělé)
V neděli 8. 12. 2019, 13 – 22 hod., KD Bílá Hora

Můžete se těšit na adventní stánky a občerstvení z grilu, pivo, víno, svařák, grog a jiné
pochutiny na zahřátí. Čeká vás odpolední a večerní zábavný program pro děti a dospělé.
Venku zahraje kapela Eddie Edward & Friends (American Country Rock), vystoupí Muzikálový kurz KDBH, zazpívá Řepský sousedský sbor, slavnostně rozsvítíme vánoční strom,
předáme dárky handicapovaným dětem a užijeme si jazzový podvečer. Od 19 hod. bude
pokračovat kytara v hospodě s Davidem Fajmonem (z kapely AURA). V sále KD Bílá Hora
proběhne od 15 do 16 hod. zábavná show kouzelníka Max Magic - Maxovy čertoviny a po
jejím skončení nastoupí v 16 hod. Mikuláš, čert a anděl a rozdají dětem mikulášskou nadílkou. Doprovodný program - adventní dílnička: výroba vánočních dekorací (za poplatek).
Podrobný rozpis programu a vstupenky na www.kdbh.cz a KD Bílá Hora. (vstup na venkovní akce, kytara v hospodě – dobrovolné; vstupné na Maxovy čertoviny + mikulášskou
nadílku: 70 Kč/dospělý nebo dítě s vlastní přinesenou nadílkou, 120 Kč/dítě bez vlastní nadílky-v ceně balíček od KD Bílá Hora).

SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD SE BLÍŽÍ!
Milí čtenáři,
kdysi jsem četl povídku o jednom králi, který
se chtěl dozvědět, jaké má poddané ve svém
království. Nechal tedy přivalit na cestu veliký
kámen. Pod něj nechal vložit váček se zlaťáky. Pak se skryl v nedaleké houštině a pozoroval, co budou lidé dělat. Množství obchodníků a pocestných s vozy, ale i pěších, po cestě
projíždělo, mnozí nadávali, že správci cest zanedbávají svou práci, ale nikdo se nepokusil
kámen z cesty odklidit. Až k tomu místu přijel jeden řemeslník. Sesedl z vozu a opřel se
vší silou do balvanu a odvalil ho mimo cestu.
Jaké bylo jeho překvapení, když pod ním nalezl váček se zlaťáky!
V pondělí 11. listopadu proběhne u nás
v Řepích tradiční Svatomartinský průvod.
Ten má svou souvislost s oslavou patrona
našeho farního kostela – svatého Martina.
Náš kostelík byl postaven pravděpodobně
ve 13. století, a naši předkové jeho stavbu,
ale také své záležitosti, svěřili přímluvě svatého Martina, původně římského vojáka. Patrně
hodně lidí slyšelo o jeho životní události, kdy
se ho před branami města Amiensu dotkla
nouze jednoho žebráka, který ho prosil o almužnu. Tehdy prý byla mrazivá noc a Martin
neměl nic, čím by mu dokázal pomoci. Až
přišel na nápad, že mu dá polovinu svého velikého vojenského pláště. Ten rozpůlil mečem
a chudákovi daroval. Martinem tato událost
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natolik pohnula, že se vzdal kariéry vojáka
a stal se křesťanem, nakonec i biskupem.
Připomínka tohoto Martinova činu je rovněž
obsažena ve znaku městské části Řep – meč
a vojenský plášť.
V dobrém skutku objevil poklad, podobně jako v mém úvodním příběhu chudý
řemeslník pod velikým kamenem. Stejnou
zkušenost děláme pokaždé, když dokážeme pomoci druhému. Když se odhodláme
něčeho vzdát v jeho prospěch: svého času,
námahy, trochy peněz…

Chtěl bych vás tedy pozvat nejen na
Svatomartinský průvod, ale i k návštěvě
našeho kostela svatého Martina, který
v jeho průběhu bude otevřen k vaší návštěvě. A přeji vám všem, aby vaše dny a nitra
byly naplňovány podobnými poklady, jaké
našel kdysi svatý Martin.
ŘEHOŘ J. ŽÁČEK OPRAEM.
DUCHOVNÍ SPRÁVCE
ŘEPSKÉ FARNOSTI
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CO VÁS ZAJÍMÁ

MĚSTSKÉ ČÁSTI VYZVALY
PRIMÁTORA K JEDNÁNÍ
VE VĚCI ZÁPACHU Z VAFO

P

ět pražských městských částí vyzvalo primátora hlavního města
Prahy Zdeňka Hřiba, aby se zabýval zápachem z výroby krmiv pro domácí zvířata, který produkuje společnost
VAFO Chřášťany se sídlem ve Středočeském kraji. Zápach se totiž šíří do blízkých
pražských městských částí. V dopise starostky Prahy 17 a Zličína a starostové
Prahy 6, Prahy 13 a Řeporyjí mimo jiné
požadují, aby primátor Hřib vyvolal jednání s vedením Středočeského kraje, kde
bude tento problém řešen. Dále aby vedl
jednání s představiteli Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zdravotnictví, Českou inspekcí životního prostředí

a Hygienickou stanicí hl. m. Prahy. Dopis za Prahu 17 podepsala starostka Jitka
Synková. „Naším cílem je chránit životní prostředí a životní standardy a komfort našich obyvatel. Tuto výzvu primátorovi předcházelo usnesení Rady naší
městské části, které požaduje okamžité
ukončení výroby v továrně VAFO. Usnesení, které jsem Radě předložila, bylo
jednomyslně přijato,“ uvedla starostka
Jitka Synková.
Celé znění dopisu je na webu městské
části www.repy.cz a na facebookovém
profilu www.facebook.com/Praha 17.
JIŘÍ HOLUB

ZMĚNA
TELEFONNÍCH ČÍSEL
– OPTIMIS SPOL. S R. O.

Z

důvodu výměny technologie ze strany operátora jsme byli nuceni přistoupit ke změně telefonních čísel
v naší společnosti.
Od 1. 11. 2019 budou platné pouze
níže uvedené telefonní kontakty. Nová telefonní čísla jsou automaticky vyvěšena i ve
všech domech a na webu naší společnosti.
Podatelna
Předpis nájmu
Účetní SVJ
Účetní město
Jednatel
Technik
Tepelný technik

774 413 522
774 413 527
774 413 524
774 413 523
774 413 528
774 413 529
774 413 525
774 413 526

Děkujeme za pochopení a budeme se
snažit, aby tato změna proběhla s minimem komplikací.

ULIČNÍK – OBTOČNÁ

STĚHOVÁNÍ ŘEPSKÉ
POŠTY SE ZATÍM
ODKLÁDÁ

P
Vážení čtenáři,
dovolte, abych vám představil nejmladší
uličku v Řepích!
Vznikla výstavbou pěti domů v nejspodnější části lokality Na Fialce a byla
pojmenována teprve nedávno. Je vlastně
pokračováním ulice Na Fialce II., stáčí
se vedle Aktivního lesoparku a končí
jako slepá u již zmiňované nové bytové
zástavby.

obočka České pošty v objektu Obchodní centrum Řepy se prozatím
nebude uzavírat a stěhovat do Stodůlek, jak jsme vás informovali v zářijovém
čísle Řepské 17.
Původní plán, který prezentovali i zástupci České pošty na červnovém zastupitelstvu, počítal s uzavřením a stěhováním pobočky k 31. 12. 2019. Podle
posledních informací bude ovšem pošta
v Řepích fungovat minimálně do pátku
13. 3. 2020.
K dočasnému uzavření a stěhování
řepské pošty dojde z důvodu kompletní
rekonstrukce obchodního centra, které
je v majetku společnosti Trikaya. Jakmile
získáme nové informace, budeme vás na
stránkách Řepské 17 informovat.

TEXT A FOTO: JAN BÖSSER

JIŘÍ HOLUB
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BYLI JSME PŘI TOM

KDYŽ
V ŘEPÍCH
OVLÁDNOU
NEBE DRACI

V

pořadí 11. řepská Drakiáda proběhla 12. října odpoledne na louce před
budovou radnice. Počasí letos vyšlo skutečně na jedničku!
Ještě dopoledne jsme si mysleli, že to
s tím větrem nebude zrovna slavné, ale
odpoledne začalo foukat natolik, že létali
nejen draci, ale i vše, co létat nemělo,
včetně přichystaných diplomů
A jak Drakiáda probíhala? Každý účastník dostal registrační lístek se svým číslem, šel si cvičně vyzkoušet létání s drakem a pak už jen čekal, až na něj přijde
řada. V ten moment došlo na odpočítávání
a závod začal. Úkolem bylo samozřejmě
nejen dostat draka do výšky, ale také ho
ovládnout a udržet ho ve vzduchu. Samotné hodnocení je poměrně složitý proces
a každoročně se ho ujímá odborník na
slovo vzatý, mnohonásobný mistr světa
v leteckém modelářství a stavitel draků,

foto: -mish-

Jiří Kalina. Jsme nesmírně rádi, že si na
nás i letos udělal čas a přijel.
V letošním roce měla opět soutěž dvě
hlavní kategorie, a to do 9 let a od 9 do
99 let. Bohužel, dospělákům se do závodů
úplně nechtělo, a tak nejstaršímu registrovanému účastníkovi bylo 12 let. Dále jsme
také udělovali cenu nejmladšímu účastníkovi (tím byl 15 měsíční chlapeček) a také
cenu za nejoriginálnějšího draka.

Musíme také poděkovat jednomu přítomnému tatínkovi, který se při vyhlašování cen ochotně ujal focení, jelikož jsme
v tom větru měli najednou „málo rukou“
Takže ještě jednou děkujeme za krásnou a pohodovou atmosféru, která na louce před úřadem během Drakiády panovala,
a těšíme se na další ročník!
-MISH-

KLUB 17 OSLAVIL JIŽ DVANÁCTÉ NAROZENINY

P

řišel podzim a ten je pro Klub 17 jednoznačně spojen s oslavou narozenin. Oslava dvanáctých narozenin se
zde konala ve středu 25. září. Organizátoři
se letos „opravdu domluvili se svatým Petrem“, neboť oproti dopoledním mrakům
odpoledne všem účastníkům nadělilo příjemné počasí babího léta. A tak nic nebránilo všem návštěvníkům užít si pohodové
odpoledne plné her a soutěží.
Pozdravit všechny přítomné a zahájit
celou oslavu přišel ředitel Centra sociálně

Foto: -ras-

zdravotních služeb PhDr. Jindřich Kadlec.
Gratulace a poděkování zazněly také z úst
starostky Mgr. Jitky Synkové, zastupitele
MUDr. Antoina Katry, místostarosty Ing.
Arch. Michala Štěpaře a radní Ing. Jaroslavy Šimonové.
A pak už následovala veselá zábava.
Pro děti byly po celé odpoledne připraveny
nejen hezké písničky a muzika, ale i sou-

www.repy.cz
06-07.indd 7

těže všeho druhu. Zkoušela se skupinová
„jízda na lyžích“, základy ragby, malovalo
se a tvořilo. Kdo chtěl, mohl si vyzkoušet
fotokoutek nebo si nechat namalovat
zajímavý obrázek na obličej. Chybět nemohlo ani drobné občerstvení a spousta
dobré nálady.
-RAS-
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / BEZPEČNOST

VELKOOBJEMOVÉ
KONTEJNERY V LISTOPADU
VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY (VOK) budou přistavovány ve
všední dny v odpoledních hodinách od 14 do 18 hod. a o víkendu
od 12 do 16 hod. Po celou dobu přistavení bude přítomna obsluha, která bude koordinovat ukládání odpadů. VOK nebudou
na daném stanovišti zůstávat přes noc.
LISTOPAD:
1. 11.
8. 11.
9. 11.
14. 11.
15. 11.
23. 11.
28. 11.
29. 11.

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

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

BUĎTE INFORMOVÁNI
O KRIZOVÉM DĚNÍ

B

ezpecnost.praha.eu je webová adresa Bezpečnostního
portálu hlavního města Prahy. Stránky provozuje Operační středisko krizového štábu hl. m. Prahy. Webové stránky
na adrese https://bezpecnost.praha.eu/ sdružují informace o krizovém dění v Praze.
Dále jsou zde například informace o tom, co dělat v případě
povodní, při smogové situaci a v dalších krizových stavech. Zájemci z řad veřejnosti se mohou zaregistrovat. Na jejich email
jim budou zasílány vybrané informace. Je možné si nechat posílat veškeré informace nebo pouze ty, které se týkají Prahy 17.
JIŘÍ HOLUB

CO LZE ODLOŽIT DO VOK

VOK jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností jako
je např. nábytek, sportovní náčiní (lyže, jízdní kola apod.), koberce, 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, počítače, přehrávače, telefony apod.)
• stavební suť
VOK není určen pro odkládání objemného odpadu podnikatelskými subjekty!!!

KAM S BIOODPADEM
V LISTOPADU
Stanoviště BIOVOK:
3. 11.
10. 11.
24. 11.
30. 11.

9-12 hod. Ke Kulturnímu domu x U Boroviček
9-12 hod. Křižovatka ul. Laudova x K Trninám
9-12 hod. Parkoviště Hofbauerova x Žufanova
9-12 hod. Parkoviště ul. Na Moklině

Přistavované kontejnery budou s obsluhou.

SBĚRNÉ DVORY

Do bioodpadu a tím i do biovoku patří: listí, tráva, plevel, zbytky
rostlin, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, piliny, hobliny, spadané ovoce, zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina,
skořápky od vajec apod.
Do bioodpadu a tím i do biovoku nepatří: zbytky jídla (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, uhynulá zvířata, znečištěné
piliny a hobliny, biologicky nerozložitelné odpady apod.

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

Biovoky jsou financovány z prostředků Magistrátu hlavního města Prahy.

• 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.
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UPOZORNĚNÍ!
Biovoky budou přistavovány po dobu maximálně 3 hodin, v případě naplnění kontejneru před koncem doby přistavení budou kontejnery měněny za prázdné.
ING. VLADIMÍRA ŠRÁMKOVÁ,
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY
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POVINNÉ ČIPOVÁNÍ PSŮ

O

d 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely veterinárního zákona č.
302/2017 Sb. v účinnost povinnost
označovat psy na území České republiky
mikročipem. Od tohoto data bude povinné
očkování psa proti vzteklině platné pouze
v případě, že je pes označený mikročipem.
Štěňata musí být označena mikročipem
nejpozději v době prvního očkování proti
vzteklině (tedy nejpozději v půl roce věku).
Mikročipem nemusí být označeni psi, kteří
mají jasně čitelné tetování provedené před
3. 7. 2011.
Označení psů mikročipem provádějí
soukromí veterinární lékaři. Pořizovací

cena mikročipu se pohybuje mezi 120450 Kč a závisí na jeho typu. Další částku
si soukromí veterinární lékaři účtují za
jeho aplikaci. Za psa bez označení bude od
roku 2020 hrozit správní řízení s uložením
až dvacetitisícové pokuty, protože na psa
bude pohlíženo, jako kdyby neměl platné
očkování proti vzteklině.
Jestliže má pes termín přeočkování
proti vzteklině v průběhu roku 2020, musí
být přesto do konce roku 2019 označen
čipem, jinak bude očkování považováno
za neplatné.
Foto: -ras-

JIŘÍ HOLUB

STANOVIŠTĚ VOK
1. ul. Jiránkova – parkoviště
2. ul. Drahoňovského – parkoviště u podz.
garáží
3. ul. Galandova – parkoviště
4. ul. Na Moklině – parkoviště

5. ul. Hofbauerova x ul. Žufanova – parkoviště
6. ul. Ke Kulturnímu domu x ul. U Boroviček
7. ul. Šímova Stanoviště
– u objektu VOK
Bílý Beránek

8. parkoviště Laudova
9. ul. Laudova x ul. K Trninám – parkoviště
ZDROJ: WWW.SEZNAM.CZ

!

www.repy.cz
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CO VÁS ZAJÍMÁ

TÉMA MĚSÍCE LISTOPADU
V listopadu jsme oslovili místostarostu Ing. arch Michala Štěpaře (TOP 09), člena Komise pro strategické plánování a územní rozvoj a Majetkové a bytové komise Mgr. Martina Benkoviče (ANO 2011) a Miroslava Bartoše (KSČM) – člena Komise pro Sportovní centrum Řepy a Komise pro dopravu a bezpečnost. Položili jsme jim tyto otázky:

Jak městská část přistupuje ke správě svého majetku?
Byty, nebytové prostory a veřejný prostor?

ING. ARCH
MICHAL ŠTĚPAŘ
(TOP 09)
Veřejný prostor považuji za velké téma současnosti. Dosud se investovalo především
do domů, ale v naší městské části tvoří veřejný prostor většinu z celého území, a proto je potřeba věnovat mu patřičnou pozornost. Aby se nám to dařilo, snažíme se
průběžně získávat do správy pozemky hlavního města a řešit narovnání majetkových
vztahů se státem i soukromými vlastníky.
Asi každého z nás trápí neutěšený stav
v okolí přemostění Slánské ulice. Ve spolupráci s hlavním městem proto připravujeme
urbanistickou studii, která nám pomůže proměnit toto místo na živé centrum Řep. Rádi
bychom také upravili předprostor kulturního
centra: plánujeme výsadbu bylin a lučního
kvítí, nové posezení i veřejné pítko.
V současnosti pracuji na nové podobě kontejnerových stání. Budou z lehké
ocelové konstrukce porostlé popínavými
rostlinami, se zelenou střechou nenáročnou na údržbu a s volitelným uzamykáním.
Tato a další témata diskutujeme na Komisi životního prostředí, veřejného prostoru a Smart City. Komisi jsem otevřel veřejnosti, každý se tak může zapojit a podílet
se na podobě veřejného prostoru.
U městských bytů máme zavedený
systém, díky kterému se nám daří udržovat kvalitu bydlení a zhodnocovat městský
majetek. V případě, že se některý z bytů
uvolní a dosud nebyl rekonstruován, zrekonstruujeme jej a znovu pronajmeme.
Nepotýkáme se tak s problémem dlouhodobě neobsazených bytů, jako je tomu
v jiných městských částech.
Zároveň pracuji společně s Majetkovou
a bytovou komisí na úpravách pravidel pronájmu bytů. Dalším krokem bude úprava
a zjednodušení formulářů a žádostí. V budoucnu bych chtěl mít tyto dokumenty
také v online podobě, což by zjednodušilo
práci občanům i úředníkům.

10 / ŘÍJEN
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MGR. MARTIN
BENKOVIČ
(ANO 2011)
K otázce majetku mám coby zastupitel,
člen Majetkové a bytové komise Prahy17
a také člen Majetkové komise Rady hl. m.
Prahy velmi blízko, a ačkoli jsem v životě velký optimista, tak na svém článku
budu hledat pozitiva stěží. Je tomu skoro přesně rok, co se předešlá koalice přeměnila v novou a vládne nám opět ODS
s TOP 09 a KDU-ČSL. Oblast majetku má
na starosti místostarosta Štěpař, který na
svou náročnou funkci nestačí. Na rovinu
si můžeme říct, že současná koalice prochází vážnou krizí. Ta je zapříčiněna problémy s předražením Sportovního centra.
Navíc tu máme dotaci 150 mil. Kč od Magistrátu hl. m. Prahy na stavbu Domova
pro seniory a ani zde to není na pochvalu. Reálně nám může hrozit její odebrání
za nečerpání.
Dalším problémem jsou byty a jejich
nedostatek. Situace se opakuje dokola –
volný byt se zrekonstruuje a jde dle svého
typu buď k pronájmu za nejvyšší nabídku,
nebo je poskytnut lidem v těžké sociální
situaci. Při současné bytové krizi se nám
nedaří postarat například o potřebné profese – městské strážníky, hasiče, učitele
atd. Další ukázkou nekompetentnosti
je případ rekonstrukcí bytových jader
ordinací lékařů na naší poliklinice. Místostarosta Štěpař má k dispozici už delší
čas 2 mil. Kč na jejich rekonstrukci, ale
bohužel není absolutně schopný se této
problematiky ujmout a projekt vyřešit do
zdárného konce. Posledním pomyslným
hřebíčkem do rakve je aktuální sestěhovávání nepřizpůsobivých občanů do magistrátních bytů v ul. Makovského a objektu
Trianglu. Za tento stav a nečinnost je jednoznačně odpovědná radní pro soc. oblast
Šimonová (KDU-ČSL) a místostarosta pro
majetek Štěpař (TOP 09) s jejich kolegy
v koalici na Magistrátu hl. m. Prahy.

MIROSLAV
BARTOŠ
(KSČM)
Řekl bych, že zodpovědně. Vynakládá nemalé prostředky na jeho zvelebování, což
je vidět na první pohled. Pokud jde o samotný majetek, městská část prodala většinu bytů, které dříve spravovala. V současné době je privatizace bytového fondu
ukončena. Má to své opodstatnění. MČ si
musí část bytů podržet, aby s nimi mohla disponovat. Z mého pohledu by však
obecní byty v domech, kde už je SVJ, měly
být nabídnuty k privatizaci stávajícím nájemníkům.
Nebytové prostory, které MČ spravuje,
jsou maximálně využívány, aby přinášely
pro obec ekonomický efekt, a současně
poskytují živnostníkům prostory pro podnikání.
Při pohledu na budovy rekonstruovaných škol a školek je patrné, jakou důležitost MČ této oblasti přikládá. Modernizace
stála nemalé prostředky, ale je to investice
do budoucnosti.

Redakční rada nenese odpovědnost
za správnost uvedených informací.
Zodpovědný je autor příspěvku se všemi
důsledky z toho plynoucími.
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VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
v listopadu si s radostí připomínáme 30 let
svobody. 30 let, které uplynuly od chvíle,
kdy v Praze demonstrace studenstva zahájila „Sametovou revoluci“, jež pro naši
zemi znamenala konec komunistického teroru a cestu k demokracii. Přinášíme vám
tedy jednu vzpomínku na toto bouřlivé období pamětníka Bohuslava Jiráska, jak ji zachytil ve své knize „Ohlédnutí“.
Teror komunistické diktatury z roku
1948, vrcholící krutostmi let padesátých,
následovaný léty úpadku a snižování životní úrovně – s výjimkou vládních činitelů
– zbavoval svou závislostí na příkazech
SSSR celý náš národ skutečné samostatnosti a pozice vyspělého státu a nezadržitelně vedl k bídě a zkáze.
U nás v osmdesátých letech tvrdě
vládl režim diktátorů Husáka a Jakeše.
Ostatní činitelé zůstávali bezvýznamně
v pozadí. Nic neznamenala výměna osobnosti předsedy vlády Lubomíra Štrougala
novým premiérem Ladislavem Adamcem.
Totalitním režimem u nás neotřásly ani
změny ve vedení Polska a Maďarska. Jen
disidentské skupiny se stále hlásily k životu svou odvážlivou kritikou. Zvláště Charta 77, se spisovatelem Václavem Havlem
v čele, vyvíjela statečnou činnost. Platila
za ni krutým žalářováním svých mluvčích.
Jejich utrpení však přinášelo užitek v růstu
uvědomění národa, jehož odvážní členové
se stále ve větším počtu hlásili o práva
lidskosti, o demokracii a účinně bojovali
o pád nenáviděné tyranie. A příležitosti
přicházely jedna za druhou. Den vzniku
Československého státu 28. října – den
nacistického napadení vysokoškolského
studentstva 17. listopadu – den vojenského obsazení republiky pěti státy Varšavské
smlouvy 21. srpna – den upálení Jana Palacha 16. ledna – a další. Zvláště uvědoměle
si počínaly davy na Václavském náměstí
16. ledna 1989, kde z příkazu ÚV KSČ

velice krutě zasáhly jednotky SNB použitím slzného plynu, vodních děl a obušků,
násilnostmi a žalářováním. K nemalému
zvýšení českého národního uvědomění
přispělo též prohlášení Přemyslovny, blahoslavené Anežky České, za svatou. Tato
velká kanonizace v Římě upozornila znovu
celý křesťanský svět, že i nějací Češi byli
slavní, moudří a ušlechtilí a že na ně můžeme být pyšní.
Rok 1989 byl rokem prudkého kvasu.
Doba zrání vyvrcholila 17. listopadu 1989
mohutnou manifestací vysokoškolského
studentstva, která přešla v celopražské povstání, vrcholící tzv. „Sametovou revolucí“.
Impulsem byla vzpomínka na 50. výročí nacistické persekuce účastníků oslav
28. října 1939, při které byl smrtelně zraněn
medik Jan Opletal a jeho pohřbu 15. listopadu 1939, kdy Svaz vysokoškoláků uspořádal pietní průvod a vzpomínku na hrůzné
události prožité na počátku Protektorátu.
Dav byl tehdy gestapem rozehnán a na
17. listopad nařízena Hitlerem odveta pod
vedením K. H. Franka. 17. listopadu 1939
v časných ranních hodinách byly přepadeny
gestapem studentské koleje v Praze, také
v Brně a Příbrami. Pro výstrahu zastřeleni doc. Dr. Matoušek a s ním studenti
Adamec, Černý, Frauwirth, Klíma, Koula,
Dr. Skorkovský, Šafránek a Weinert.
Na památku tohoto strašného dne uspořádali pražští studenti v pátek 17. listopadu
1989 průvod, který jim byl úředně povolen
omezením z Albertova na Vyšehrad.
S transparenty – Kdo, ne-li my, kdy, ne-li
teď – a jinými, vyšel mohutný, několikakilometrový průvod z Albertova na Vyšehrad.
Tam se však nerozešel, ale obrátil se do
vnitřní Prahy, s cílem - Václavské náměstí.
Ve Vyšehradské třídě byl složkami SNB
zastaven a zamířil proto na nábřeží. U Národního divadla
zahnulo čelo průvodu na Národní třídu. Když došel průvod k Perštýnu, složky SNB
a Červené barety, tj. zvláštní

PRAHA OSLAVÍ 17. LISTOPAD
FESTIVALEM SVOBODY!

L

etos si připomínáme 30 let od pádu
totality. Hlavním dějištěm pražských
oslav se 17. listopadu stanou Albertov, Národní třída a Václavské náměstí.
Koncerty, projekce, výstavy či debaty tu
připravují studentské spolky a občanské
iniciativy sdružené do platformy Festival
svobody. Albertov a Národní spojí průvod, který bude kopírovat trasu průvodu z listopadu 1989, dobovou atmosfé-
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ru tentokrát navodí herci
a audiovizuální kulisy. Na
bohatý kulturní a vzdělávací program zvou organizátoři celou rodinu.
Program oslav
najdete na webu
www.festivalsvobody.cz

útočný oddíl s těžkou mechanizací pancéřových vozů, uzavřely postranní ulice a poklidný průvod zmasakrovaly z příkazu ÚV KSČ
za spoluúčasti vedoucího tajemníka KSČ
v Praze Miroslava Štěpána.
A to byl počátek naší „něžné revoluce“
a konec krutovlády KSČ u nás. Za vydatné
pomoci a spolupráce herců všech pražských divadel, sdělovacích prostředků
a televize, celý národ pochopil svou „velkou šanci“, která nesmí být promarněna.
K rozhodnosti jistě přispěl i říjnový pád
Honeckerův v sousední NDR. Po masakrování studentů se okamžitě ozvala kritika ze
všech kulturních států celého světa.
V noci z 21. na 22. listopadu povolává
sice Ing. Novák z příkazu Miloše Jakeše
5000 ozbrojených členů milice z Čech
a Moravy do Prahy, ale bez účinku. Dochází k rozkolu i v ÚV KSČ. Předseda vlády
Ladislav Adamec s událostmi nesouhlasí
a svůj odpor vyjadřují i dosud bezmocné
strany – Československá strana lidová
a Československá strana socialistická.
Opozice vytváří mohutné hnutí – „Občanské fórum“, se studenty, herci, disidenty Charty 77 v čele s dramatikem
Václavem Havlem, reformním komunistou
Alexandrem Dubčekem a dalšími odborníky národohospodářskými a kulturními.
Pod hrozbou generální stávky odstupuje stranické vedení. Novým generálním
tajemníkem byl zvolen opatrný reformista
Karel Urbánek, který nabízel širokou vládní koalici, ale už marně. Návrat ke starému systému pod vedením KSČ je prostě
vyloučen. Fiaskem končí 22. listopadu
zasedání Národní fronty za předsednictví
Miloše Jakeše. Nepřiměřeně tvrdé zásahy
bezpečnosti 17. listopadu prošetřuje generální prokuratura ČSR za vedení zvláštní
vyšetřovací komise.
Světově je odsouzeno
vniknutí vojsk pěti států
Varšavské smlouvy v roce
1968 do ČSSR.
V neděli 26. listopadu
1989 je uspořádána na Letenské pláni obrovská manifestace statisíců všeho
lidu, za řízení římskokatolického kněze Václava Malého,
na které dominovaly projevy
Václava Havla a Alexandra
Dubčeka. Manifestaci schválil svým projevem i Ladislav
Adamec. Živý řetěz spojil
Letnou s Hradem, kde
k lidu promluvil kardinál
Tomášek, který svůj projev končil slovy: „Jsem
s vámi. Poněvadž je Bůh
s námi, zvítězíme!“

17. 11.
1989

-RAS- (ZPRACOVÁNO
Z PAMĚTÍ B. JIRÁSKA)
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30 LET SVOBODY VE ZNAMENÍ KULTURNÍCH
AKCÍ POŘÁDANÝCH KC PRŮHON
K třicátému výročí Sametové revoluce, které
slavíme 17. listopadu, připravilo Kulturní centrum
Průhon tématické pásmo pořadů.

A

kce započaly již před letními prázdninami přednáškou o železné oponě v bývalém Československu,
kulturní sezónu v září zahájil Jaroslav Hutka a v říjnu následoval koncert Plastiků
v Kulturním domě Bílá Hora. Měsíc listopad přináší autorské čtení s hudbou Jiřího
Dědečka, nebo divadelní hru Václava Havla - Audience.

PŘÍBĚH HUDEBNÍ SKUPINY
PLASTIC PEOPLE

25. října odehrála koncert v Kulturním
domě Bílá Hora legendární kapela Plastic
People of the Universe.
Plastici vznikli v roce 1968 a jejich tvorba, ovlivněná v začátcích zejména americkými Velvet Underground, Captainem
Beefheartem či Frankem Zappou se stala
během doby jednou z nejoriginálnějších
nejen na české rockové scéně. Skupina
se nedala přimět k ústupkům a kompromisům s tehdejším režimem, což je připravilo
o profesionální licenci a přivádělo stále
více komplikací s úřady. Systematická
perzekuce vyvrcholila v roce 1976 uvězněním několika členů. Skupina opozičních
intelektuálů v čele s Václavem Havlem
zorganizovala kampaň na jejich podporu
a propuštění, která vyvrcholila v lednu
1977 iniciativou Charta 77.
Tak se stala rock´n´rollová skupina podnětem k semknutí demokratické opozice
všech směrů, jaké nemělo v tehdejších
komunistických zemích obdoby. Hudebníci se sbližují s Václavem Havlem, natáčejí na jeho chalupě na Hrádečku dvě
ze svých poloprofesionálních ilegálních
nahrávek, na jednu z nich vůdce disentu
a budoucí prezident vybírá texty. Po celou
dobu si skupina udržuje jasnou uměleckou vizi a hudebně se vyvíjí k nezaměnitelnému výrazu, který si získává uznání
po celém světě, kam se jejich nahrávky
často dobrodružnými konspiračními cestami dostávají.
Část členů souboru si získává na začátku devadesátých let renomé po Evropě
a v USA jako Půlnoc – kapela, která měla
v základu východiska tvorby PPU. Skupina si prošla v průběhu času rozmanitými
personálními změnami danými dobou,
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foto: Jiří Pichl
The Plastic People of the Universe – Vzpomínka na Mejlu – Hlavsa 65! Metro Music Bar, Brno.
V popředí sedící s klarinetem Vratislav Brabenec, autor textů a guru undergroundové kapely.

foto: archiv JD
Jiří Dědeček vystupuje společně se svojí manželkou Terezou Brdečkovou, spisovatelkou, scenáristkou a filmovou publicistkou, dcerou Jiřího Brdečky, autora Limonádového Joe.

předčasným úmrtím kapelního lídra Milana
„Mejly“ Hlavsy a vnitřními rozpory. V roce
2016 došlo k zásadnímu štěpení v kapele
a k rozpadu na dva svébytné subjekty.
V KD Bílá Hora vystoupili Plastici ve slože-

ní: Vratislav Brabenec - saxofon, klarinet,
zpěv, Josef Janíček - klávesové nástroje,
zpěv, Jaroslav Kvasnička - bicí nástroje,
Johnny Judl jr. - baskytara, zpěv a David
Babka - kytara.
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foto: ČTK/Libor Hajský
Václavské náměstí 22. listopadu 1989. Události se daly do pohybu, totalitnímu režimu v Československu zvoní hrana.

OSAMĚLÝ PÍSNIČKÁŘ JIŘÍ DĚDEČEK

Písničkář, básník, textař, překladatel, spisovatel a autor četných rozhlasových a televizních pořadů. V letech 1973–1985 tvořil
a vystupoval ve dvojici s Janem Burianem, který o něm napsal trefnou repliku:
„Jeho literární nadání bylo průkazné odedávna, ale hrát, skládat hudbu a zpívat se
učil za pochodu na koncertech a po hotelích. Občas dlouho do noci trénoval rify
a rušil nás spící lajdáky. Na pódiu představoval ironického výtržníka a všehoschopného improvizátora. Strhával a bavil normalizované publikum razantními slovními

hříčkami, drsnými vtipy, nepřikrášlovanou
hořkostí: „Sídliště jménem Prosek, to je
jen halda trosek“. Od té doby, co jsme se
rozešli nebo spíše rozjeli každý na jiná pódia, natočil hromadu desek a vydal úctyhodnou spoustu knih, stal se předsedou
českého PEN klubu. Jeho prostor na jevišti se zvětšil a on ho umí využít a hojně
hraje i lyrické či smutné písničky. Propaguje tvorbu Georgese Brassense či Jacquese Brela. Jeho repertoár dnes tvoří něžné
písně o lásce a o smrti, ale pracuje i na
svých typických dryáčnických kouscích.“
Jiří Dědeček vystoupí v Kulturním centru

Průhon společně se svojí manželkou Terezou Brdečkovou, spisovatelkou, scenáristkou a filmovou publicistkou. Tereza je
dcera scenáristy a režiséra Jiřího Brdečky. S manželem Jiřím Dědečkem vede od
roku 2013 rodinné nakladatelství Limonádový Joe zaměřené na ilustrované knihy
a filmovou literaturu. Pořad má název „Byli
jsme při tom!“ Spíše vesele pojatý večer
autorského čtení dvou literátů prokládaný
autorskými písničkami. Jako vzpomínka
zazní písně z dob totality.
ALEŠ KOUTNÝ

AUDIENCE – DIVADELNÍ HRA VÁCLAVA HAVLA

A

udience je jednoaktové tragikomické absurdní drama Václava Havla z roku 1975. Hlavní postavou je
Ferdinand Vaněk, intelektuál, který musí
pracovat v pivovaru. Hra je částečně autobiografická (Vaněk reprezentuje Havla)
a jsou zde odkazy na reálné umělce tehdejší doby. Hra reflektuje období totalitního
režimu, poukazuje na absurditu komunistické společnosti. Toliko shrnutí encyklo-
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pedie. Hra je natolik známá, že další popis
by byl nošením dříví do lesa.
V KD Bílá Hora bude tato jednoaktovka
předvedena v podání Divadla D21. Audience
se stává historickou exkurzí do doby „dávno
minulé“, do doby, která již neexistuje a tudíž
se stává něčím jako science-fiction. Nebo ne?
Navštívíme zákoutí pivovaru, kde si sládek
jednoho dne předvolá na kobereček svého
– poněkud komplikovaného – podřízeného

Vaňka. Ztratíme se na okamžik v minulém
čase jako v pohádce, v níž jeden koulí, druhý
přikuluje a vedoucí to všechno bedlivě sleduje, abychom se opět šťastně vynořili. Někdo
se zasměje, jiný zanadává, některý polituje,
ale všichni si dáme pivo, protože „u nás
všichni pijeme pivo!“ Hrajeme 21. listopadu,
piva bude dost pro každého. Obsazení: Lukáš
Šolc, Jiří Panzner j.h.
-KDBH-

13
24.10.19 14:37

Adventní
neděle
Mikulášská nadílka v KD Bílá Hora
INFORMUJEME

dventní stánky a občerstvení z rilu,
pivo, víno, svařák, ro a jin pochutiny na zahřátí
Odpolední a večerní zábavný pro ram pro d ti a dosp l
enkovní pro ram od 13 hod zahraje kapela ddie dward
riends merican ountry ock ,
vystoupí Muzikálov kurz K
, zazpívá epsk sousedsk sbor,
slavnostn rozsvítíme vánoční strom, předáme dárky handicapovan m d tem
a užijeme si jazzov podvečer s Michalem oležalem piano a l ou Kovaříkovou kontrabas, zp v .
Pro ram v sále KD Bílá Hora 1 hod 1 hod zábavná show pro d ti kouzelníka Ma Ma ic Ma ovy čertoviny
sout že, kvízy, pekelná diskot ka a jin od do 6 hod a po jejím skončení nastoupí Mikulá , čert a and l a rozdají
d tem mikulá skou nadílku.
Od 1 30 divadelní soubor absolventů edličkova stavu e t chvilku s představením irkus Momentito
Od 1 hod ivá kytara v hospod s avidem ajmonem z kapely
Doprovodný pro ram: adventní dílna v roba vánočních dekorací, nebo m del od iakonie
za poplatek
Podrobn rozpis pro ramu a vstupenky na www.kdbh.cz a K
ílá ora
vstup na venkovní akce, div.soubor, kytara v hospod
dobrovoln ; vstupn na Ma ovy čertoviny mikulá skou nadílku:
70 Kč/dosp l nebo dít s vlastní přinesenou nadílkou, 0 Kč/dít bez vlastní nadílky – v cen balíček od K
ílá ora

Pro děti i dospělé, 8. 12. 2019, 13:00 - 22:00
KD Bílá Hora, Ke Kulturnímu domu 14, 163 00 Praha 6 - Řepy

K
mikulasska.indd 1

Silvestr

22.10.2019 14:42:34

KD Bílá Hora
31. 12. 2019 od 19:00
Country rocková skupina Živá Huba
zahraje známé hity kapel jako jsou
Olympic, Katapult, Žlutý pes, Ivan
Hlas, Kabát a další.
Po celý večer neomezená konzumace
v rautovém stylu. Přípitek a půlnoční
čočka s uzenou vepřovou krkovičkou.
Možnost sezení v sále s pódiem
a kapelou, nebo vedle sálu v hospůdce.
Vstupenky: 700 Kč/sezení v sále;
600 Kč/sezení v hospůdce.
Předprodej vstupenek: www.kdbh.cz
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KD Bílá Hora, Ke Kulturnímu domu 14,
163 00 Praha 6 - Řepy
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DIVADLA
PRO DĚTI
SOBOTY
15:00

VSTUPNÉ 50 KČ
WWW.PRUHON.CZ

INFORMUJEME

NEDĚLE
15:00

VSTUPNÉ 50 KČ
WWW.KDBH.CZ

:

KC Průhon, Socháňova 1220/27, 163 00 Praha - Řepy, www.pruhon.cz
KD Bílá Hora, Ke Kulturnímu domu 14, 163 00 Praha 6 - Řepy, www.kdbh.cz

Vstupné: 100 základní/80 Kč snížené (studenti, senioři)
Vstupenky na pokladně KC Průhon, nebo na www.pruhon.cz

14:42:34

19 10:51

Mikulášský rej
s nadílkou

7. 12. 2019, 15:00 - 17:00

Ani letos Mikuláš nevynechá návštěvu v KC Průhon! Můžete
se těšit na oblíbenou hudební skupinu Myš a Maš. Společně
si zatančíme a zazpíváme spoustu písniček. Po zábavném
programu společně přivoláme Mikuláše, který se svými pomocníky čertem a andělem rozdají dětem nadílku.
Vstupné:
70 Kč/dospělý nebo dítě s vlastní přinesenou nadílkou
120 Kč/dítě bez vlastní nadílky - v ceně balíček od KC Průhon

Vstupenky na pokladně KC Průhon, nebo na www.pruhon.cz
www.repy.cz
KC Průhon, Socháňova 1220/27, 163 00 Praha - Řepy.
repska A4 - listopad 2019.indd 1
14-15.indd 15

Přihlášky a platby nejpozději do středy před termínem
v kanceláři č. 2, 1. patro KC Průhon.
15
Kontakty: tel. 601 324 846, e-mail: kurzy@pruhon.cz
22.10.2019 13:08:06
24.10.19 14:39

KALENDÁŘ AKCÍ

1. 11. - 30. 11. 2019, PO-PÁ 9-19 HOD., SO 9-13 HOD., KC PRŮHON

VÝSTAVA: BOB RAKUŠAN
– OBJEKTY Z DIÁŘE (SMALTY/GRAFIKA)

Bob Rakušan je současný představitel moderního Smalt-Artu, který se ve své malířské tvorbě věnuje zejména velkoplošným vypalovaným smaltům, pro které používá černý plech nebo vdechuje originálním způsobem nový život plechovému
šrotu, jako jsou pekáče a komponenty sporáků. Výstavu můžete navštívit v KC Průhon až do konce listopadu 2019. (vstup zdarma)

3. 11., 17 HOD.,
KOSTEL SV. RODINY

DUŠIČKOVÝ
KONCERT

v podání smíšeného sboru sv. Jiří
z Vraného nad Vltavou pod vedením
Alfonse Limpoucha, na programu: L.
van Beethoven, A. Dvořák, C. Franck,
G. Verdi a další, vstupné dobrovolné.

3. 11. 2019, 15 – 17 HOD.,
KD BÍLÁ HORA

PRO DĚTI:
HALLOWEENSKÝ
MAŠKARNÍ BÁL
Velký rej masek opět vypukne v KD Bílá
Hora pod vedením oblíbené hudební skupiny Myš a Maš. Nezapomeňte doma
halloweenský převlek! Vyhlásíme nejoriginálnější strašidelné dětské masky. Nebude chybět ani halloweenské malování
na obličej. Vstupenky na www.kdbh.cz
a KD Bílá Hora. (vstupné 70 Kč)

1. 11. - 30. 11., REFEKTÁŘ DOMOVA
SV. K. BOROMEJSKÉHO

HRÁTKY S DRÁTKY

- výstava drátěných plastik Ladislava
Lokajíčka, výstava je prodejní, vstup
volný.

1.-28. 11. 2019, PO/ST/PÁ 9-19,
ÚT/ČT 13 -19, SO 9-13 HOD.

VÝSTAVA V KNIHOVNĚ: JIŘÍ HELLER – KVADRÁLY

Během října a listopadu bude v knihovně v Řepích v KC Průhon vystaveno několik adjustovaných obrazů z fotografického souboru KVADRÁLY.CZ Jiřího Hellera,
řepského občana a člena Asociace profesionálních fotografů ČR. Soubor se sestává z fotografií opakovaně zrcadlené skutečnosti. Pomocí geometrie zejména
přírodních motivů vytváří Heller obrazy, ve kterých návštěvník výstavy může najít nejrůznější tváře osob, zvířat, nadpozemských bytostí. Záleží pouze na obrazotvornosti a fantazii diváka. (vstup zdarma)

7. 11. 2019, 19 HOD., KC PRŮHON

DIVADLO: IDEÁLNÍ MANŽEL (OSCAR WILDE)

Vítejte ve staré Anglii. V éře pošetilých ideálů, ale také v době, kdy ctnost a láska vítězila nad veškerým zlem. Připravte se na kolotoč zákeřných intrik, přetvářek,
politických praktik a omezených postojů. Hraje: Divadlo D13. Společenský sál KC
Průhon. Vstupenky na www.pruhon.cz a recepci KC Průhon.
(vstupné 100 Kč základní/80 Kč snížené)

9. 11. 2019, 15 HOD., KC PRŮHON

DIVADLO PRO DĚTI: JAK TONDA LÉČIL
ROHATOU PRINCEZNU SAFIRU
Kouzelná babička přičaruje princezně Safiře za její uličnictví kravský roh. Těšte se
na veselé zápletky, vůni orientu a písničky. Hraje: Divadlo Andromeda. Společenský
sál KC Průhon. Vstupenky na www.pruhon.cz a recepci KC Průhon. (vstupné 50 Kč)

10. 11., 15.30 HOD., REFEKTÁŘ DOMOVA SV. K. BOROMEJSKÉHO

12. 11. 2019, 19 HOD. (ÚTERÝ)

Účinkují Duo Dacapo (Kateřina Macourková Hlaváčová - flétna, Michal Macourek
- klavír, Kateřina a Ondřej Macourkovi - housle a flétna), na programu: W. Popp, F.
Borne, C. Saint-Saëns, J. Demersseman a W. A. Mozart,
vstupné dobrovolné.

(AUTORSKÉ ČTENÍ S HUDBOU)

SVATOMARTINSKÝ KONCERT

10. 11. 2019, 15 HOD., KD BÍLÁ HORA

DIVADLO PRO DĚTI:
JAK SE HLEDAJÍ PRINCEZNY
11. 11. 2019, 17 HOD.

PRŮVOD SV. MARTINA
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Vstupenky na
www.kdbh.cz
a KD Bílá Hora.
(vstupné 50 Kč)

Zahájení v kostele sv. Rodiny,
v 18 hod. ohňostroj na louce
před radnicí

JIŘÍ DĚDEČEK A TEREZA
BRDEČKOVÁ: 30 LET OD
SAMETOVÉ REVOLUCE
„Byli jsme při tom!“ Spíše vesele pojatý večer autorského čtení dvou literátů
prokládaný autorskými písničkami. Večer napříč dosavadní tvorbou spisovatelky, scénáristky a publicistky Terezy
Brdečkové a písničkáře, básníka, textaře, spisovatele a autora četných rozhlasových a televizních pořadů Jiřího Dědečka.
Jako vzpomínka zazní písně z dob totality.
Společenský sál KC Průhon. Vstupenky
na www.pruhon.cz a recepci KC Průhon.
(vstupné 150 Kč základní/100 Kč snížené)
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14. 11., OD 15.30 HOD., REFEKTÁŘ DOMOVA SV. K. BOROMEJSKÉHO

PODZIMNÍ KONCERT STUDENTŮ
PĚVECKÉHO ODDĚLENÍ PROF. VIRGINIE
WALTEROVÉ Z GMHS A JEJÍCH HOSTŮ

Účinkují: A. Klimešová, S. Galbavá, J. Ditrich, L. Michajlová, M. Gelnarová, E.
Vernerová a V. Mašek, klavírní doprovod: prof. Miroslav Navrátil, na programu:
písně, operní árie a dueta A. Dvořáka, B. Smetany, L. Janáčka, B. Martinů, Z. Lukáše, K. Bendla, W. A. Mozarta aj., vstupné dobrovolné.

16. 11., 15 HOD. (SOBOTA)

DIVADLO PRO
DĚTI: SNĚHOVÁ
KRÁLOVNA
Příběh na motivy světoznámé pohádky Hanse Christiana Andersena. Malá
Gerda se vydá hledat svého kamaráda
až do krajů, kde vládne jen chlad, mráz
a studené srdce Sněhové královny.
Příběh provází krásné písničky a dvacet voděných loutek. Hraje: Divadelní
společnost Kejklíř. Společenský sál KC
Průhon. Vstupenky na www.pruhon.cz
a recepci KC Průhon. (vstupné 50 Kč)

21. 11., 18.00 HOD., REFEKTÁŘ
DOMOVA SV. K. BOROMEJSKÉHO

DOBROČINNÁ
AUKCE

na podporu Domova sv. Karla Boromejského a jeho služby nemocným
seniorům, vstup na pozvánky.

23. 11. 2019, 15 HOD.,
KC PRŮHON

DIVADLO PRO DĚTI:
LEV A MYŠ
Hraná, veselá a komediální pohádka
z džungle. Kabaret na motivy známé
bajky. Hraje: Divadlo Na houpačkách.
Společenský sál KC Průhon. Vstupenky na www.pruhon.cz a recepci KC
Průhon. (vstupné 50 Kč)

17. 11., 17.00 HOD.,
KOSTEL SV. RODINY

SLAVNOSTNÍ
KONCERT
DUCHOVNÍ HUDBY

Martin Krulich, frontman kapely Živá
huba, vám zahraje na kytaru a zazpívá folk/country/rockové pecky. Těšit
se můžete na písně od interpretů jako
je Waldemar Matuška, Michal Tučný, Jiří Suchý, Jan Nedvěd, Karel Zich,
Ivan Hlas a další. Dále písně od kapel
Olympic, Žlutý pes, Katapult. Vstupné
dobrovolné.

17. 11. 2019, 15 HOD., KD BÍLÁ HORA

DIVADLO PRO DĚTI: PIPI DLOUHÁ
PUNČOCHA A DOBRODRUŽSTVÍ V PRAZE
Neposedná, bláznivá a plná nápadů – kdo by neznal Pipi? V našem představení nejen dovádí se svými kamarády Tomíken a Anikou, ale také podnikne velkolepý let
balónem, aby pomohla svému tatínkovi, který zrovna pobývá v Praze. Hraje: Divadlo Na houpačkách. Vstupenky na www.kdbh.cz a KD Bílá Hora. (vstupné 50 Kč)

21. 11. 2019, 19 HOD., KD BÍLÁ HORA

DIVADLO: AUDIENCE – VÁCLAV HAVEL
(30 LET SVOBODY)
Pivní exkurze do doby „dávno minulé“, do doby, která již neexistuje, a tudíž se stává něčím jako science-fiction. Nebo ne? Navštívíme zákoutí pivovaru, kde si sládek jednoho dne
předvolá na kobereček svého poněkud komplikovaného podřízeného Vaňka. Ztratíme se
na okamžik v minulém čase, jako v pohádce, v níž jeden koulí, druhý přikuluje a vedoucí
to všechno bedlivě sleduje, abychom se opět šťastně vynořili. Někdo se zasměje, jiný zanadává, některý polituje, ale všichni si dáme pivo, protože „u nás všichni pijeme pivo!“.
Vstupenky na www.kdbh.cz a KD Bílá Hora. (vstupné 150 Kč základní/100 Kč snížené)

24. 11. 2019, 15 HOD.,
KD BÍLÁ HORA

Kvak a Žbluňk jsou nerozluční žabí kamarádi na motivy knihy Arnolda Lobela. Co
dělají žabáci v zimě? Loutková pohádka pro děti od 3 od 10 let. Hraje: Divadlo
Tondy Novotného. Vstupenky na www.kdbh.cz a KD Bílá Hora. (vstupné 50 Kč)
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ŽIVÉ HRANÍ
V HOSPŮDCE
S MARTINEM
KRULICHEM

v podání Hornického pěveckého sboru Kladno pod vedením Jana Makaria s průvodním slovem arciopata Břevnovského kláštera P. Prokopa Siostrzonka, klavírní
doprovod: Jan Dušek, na programu: G. F. Händel, B. M. Černohorský, W. A. Mozart, A. Dvořák, A. Bruckner, C. Franck a G. Rossini, vstupné dobrovolné.

DIVADLO PRO DĚTI: O TOM, JAK KVAK
A ŽBLUŇK SLAVILI VÁNOCE

www.repy.cz

15. 11. 2019, 19 HOD.,
KD BÍLÁ HORA

24. 11., 17 HOD.,
KOSTEL SV. RODINY

MOZARTOVO REQUIEM
v podání Kladenského symfonického
orchestru a jeho přátel, zpěv: členové
Salvátorského pěveckého sboru, sólisté: Jana Svobodová - soprán, Marie
Vojáčková - alt, Karel Procházka - tenor,
Radek Seidl - bas, vstupné dobrovolné.
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26. 11. 2019, 19 HOD.,
KC PRŮHON

PŘEDNÁŠKA:
ČERNOBYL – SPÍCÍ
PEKLO (TOMÁŠ KUBEŠ)
Katastrofa jaderné elektrárny v Černobylu ovlivnila svět, nic není jako
dříve. S důsledky se potýkáme dodnes a ještě dlouhých 22 tisíc let
budeme. Jak to vše proběhlo, co
se stalo po výbuchu, jak že to vypadá dnes v zakázané zóně a příběhy
lidí, kteří neměli žít, nebo naopak si
na sklonku života vybrali zakázanou
zónu jako svůj domov. Vydáme se
do města duchů Pripjať a jeho okolí
poznat, jak vypadá místo po více jak
33 letech od havárie. Přednáší Tomáš Kubeš – fotograf, novinář a cestovatel. Společenský sál KC Průhon.
Vstupenky na www.pruhon.cz a recepci KC Průhon. (vstupné 80 Kč základní/60 Kč snížené)

26. 11., 15.30 HOD., REFEKTÁŘ DOMOVA SV. K. BOROMEJSKÉHO

KONCERT ŽÁKŮ SZUŠ ŠKOLA PRO RADOST,

Praha - Řeporyje, na flétny, kytary a klavír zazní díla J. S. Bacha, R. Böndeho, T.
Stachak, A. Ivanova-Kramského a dalších. Zahrají též členové školního kytarového
souboru Kytarový gang. Vstupné dobrovolné.

30. 11. 2019, 15 HOD.,
KC PRŮHON

DIVADLO PRO
DĚTI: O SNĚHURCE
Klaunská interaktivní pohádka „O Sněhurce“, ve které si děti i zahrají. Čeká
nás spousta legrace pro děti i dospělé! Hraje: Klaunské divadlo Jeníčka
a Mařenky. Společenský sál KC Průhon. Vstupenky na www.pruhon.cz
a recepci KC Průhon. (vstupné 50 Kč)

1. 12. 2019,
TERMÍNY: 14, 15.30 A 17 HOD.
KC PRŮHON

VÁNOČNÍ DÍLNA: ADVENTNÍ VĚNCE

Udělejte si vlastní věnec a přidejte ozdoby a svíčky ve své oblíbené barvě. Vhodné pro
dospělé, samotné děti od 10 let, děti od 6 let pouze ve dvojici s dospělým. Přihlášky a
platby nejpozději do středy 27. 11. 2019 v kanceláři č. 2, 1. patro KC Průhon. Kontakt: tel.
601 324 846; email: kurzy@pruhon.cz. (cena 250 Kč za kompletní materiál na 1 věnec)

1. 12., 15 HOD., KD BÍLÁ HORA

DIVADLO PRO DĚTI: LEGENDA O HVĚZDĚ

Legenda o hvězdě je líbezné vánoční povídání o narození Ježíška a o tom, co se stalo v Betlémě před dávnými časy. Pořad pro děti z MŠ a 1. stupeň ZŠ. Děti, přineste si sebou malé zvonečky nebo rolničky, kterými dokreslíme vánoční atmosféru.
Hraje: Eva Hrušková. Vstupenky na www.kdbh.cz a KD Bílá Hora. (vstupné 50 Kč)

7. 12. 2019, 15 – 17 HOD., KC PRŮHON

MIKULÁŠSKÝ REJ S NADÍLKOU V KC PRŮHON

Ani letos Mikuláš nevynechá návštěvu v KC Průhon! Můžete se těšit na oblíbenou hudební skupinu Myš a Maš. Po zábavném programu společně přivoláme Mikuláše, který se svými pomocníky čertem a andělem rozdají dětem mikulášskou nadílku. Vstupenky na www.pruhon.cz a recepci KC Průhon. (vstupné: 70 Kč/dospělý nebo dítě
s vlastní přinesenou nadílkou, 120 Kč/dítě bez vlastní nadílky-v ceně balíček od KCP).

8. 12. 2019, TERMÍNY: 14 A 16 HOD., KC PRŮHON

VÁNOČNÍ DÍLNA: DROBNÉ DÁRKY

Největší radost svým blízkým uděláte vlastnoručně vyrobeným dárkem. Vhodné
pro dospělé, samotné děti od 10 let, děti od 6 let pouze ve dvojici s dospělým. Přihlášky a platby nejpozději do středy 4. 12. 2019 v kanceláři č. 2, 1. patro KC Průhon. Kontakt: tel. 601 324 846; email: kurzy@pruhon.cz. Cena 250 Kč za kompletní materiál na 4 dárky (sklo, porcelán, keramika)
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1. 12., 15 HOD.,
SOKOLOVNA,
UL. NA CHOBOTĚ

MIKULÁŠSKÉ
RADOVÁNKY
Společnost pro obnovu řepských tradic s podporou MČ Praha 17 vás zve
na veselé mikulášské odpoledne.
Chybět nebudou písničky, hry a nadílka. Vstup volný.

1. 12., 16.30 HOD.,
KOSTEL SV. RODINY

1. ADVENTNÍ
KONCERT
v podání smyčcového orchestru Musica
Alternativa pod vedením Jaroslava Kořána a Jiřího Šimáčka, spoluúčinkují: Radka Černíková - zpěv, dětský soubor Houslová pážata, na programu: J. S. Bach, J.
Zach, G. F. Händel, A. Corelli, A. Michna
z Otradovic a další, vstupné dobrovolné.

7. 12., 14 HOD.,
ATRIUM DOMOVA

ADVENTNÍ TRH
V KLÁŠTEŘE
- vánoční atmosféra, stánky, svařené
víno, káva, čaj, cukroví, klobásky, vánoční dekorace, ozdoby a dárky, andělská
pošta, živá hudba - kapela Motovidlo.

8. 12., 16.30 HOD.,
KOSTEL SV. RODINY

2. ADVENTNÍ
KONCERT
v podání smíšeného pěveckého sboru
GAUDIUM PRAHA Sokola Královské
Vinohrady pod vedením Zdeny a Vladislava Součkových, klavír a varhany Jitka
Nešverová, na programu: L. Cohen, A.
Dvořák, Z. Fibich, Z. Lukáš, J. Rutter, B.
Smetana a další, vstupné dobrovolné.
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NOVÁ SOUTĚŽ
ŘEPSKÉ
SEDMNÁCTKY
Redakce a Redakční rada Řepské sedmnáctky vyhlašuje pro své čtenáře novou
soutěž. Jedná se o soutěž pro znalce
nejen historie Řep.

Řepský
Všeználek

P

o celý rok, počínaje zářím 2019
a konče červencovo-srpnovým číslem v roce 2020, bude v každé Řepské 17 vyhlášena jedna otázka, na kterou
mohou soutěžící odpovědět do posledního dne v měsíci, ve kterém číslo zpravodaje vychází a to buď e-mailem do redakce:
redakce@praha17.cz, písemnou formou,
doručenou do podatelny Úřadu městské
části nebo vhozením vyplněného lístku
s odpovědí do schránky v khihovně KC
Průhon nebo CSZS. Součástí odpovědi
musí být celé jméno a kontakt na soutěžícího (telefon, 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 věcnými dary.

REKAPITULACE
NAŠÍ SPOLKOVÉ
SEZÓNY

N

áš spolek „Společnost pro obnovu
řepských tradic“ ukončil úspěšně letní
sezónu. Je za námi Dětský den, Řepský jarmark, Vinobraní v Klášteře a Babí léto.
Kdybych použila současnou terminologii, jsme vlastně komunitní spolek. Celých
20 let se na našich akcích seznamujeme
se stále novými řepskými spolubydlícími, sousedy. Teď nás čeká zimní sezóna
a ta začíná Mikulášskými radovánkami,
kde děti navštíví Mikuláš a donese všem
mikulášský balíček. Také nebude chybět
pohádka, diskotéka a soutěže.

Následovat bude náš tradiční Silvestr,
letos bude námořnický, včetně námořnické
diskotéky a rautového bufetu. V lednu nás
čeká Velký řepský bál, ten děláme nejdéle.
První byl v roce 1998. Máme již zajištěnou
skvělou kapelu a bude tombola a vyhlásíme
krále a královnu plesu. Na konec sezóny
plánujeme ještě maškarní ples. Můžete se
převtělit do nějakého úžasného kostýmu
a přijít si zatančit a vyhrát něco v tombole,
nebo cenu za nejlepší kostým.
Všemi zmiňovanými akcemi vyděláváme na další letní program a na Mikuláše. Všechno organizují naši dobrovolníci.
V aktivitách nás podporuje Městská část
Praha 17 a Kulturní centrum Průhon.
Těšíme se na vás, přijďte se pobavit!
ANNA BAUMOVÁ
– PŘEDSEDKYNĚ SPOLKU

ZA REDAKČNÍ RADU JAN BÖSSER

3. OTÁZKA
– LISTOPAD 2019
V řepském sídlišti se nacházelo nahrávací studio SONO. O jeho kvalitách
hovoří již to, že jeho prostory, technické zázemí a personál využily i takové osobnosti naší rockové a populární hudby jako Michal Pavlíček, David
Koller či YoYo Band.
Třetí otázka Řepského Všeználka zní:
Kde sídlilo studio SONO a co se tam
dnes nachází?

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ – ZÁŘÍ 2019

Pošta v Řepích před nastěhováním do
přízemí obchodního domu OVUS sídlila provizorně v přízemí panelového
domu Jiránkova 1136/4.

www.repy.cz
19_2.indd 19

UKLIĎME ŘEPSKO PODZIMNÍ

K

omunitní spolek Řepy uspořádal
v tomto roce další úklidovou akci,
která měla za cíl vyčistit od nánosů
odpadu místo, které není udržováno pravidelným úklidem a je tak trochu mimo každodenní cesty většiny občanů. Jednalo se
o zelený pás podél ulice Drahoňovského od
nádraží Praha-Zličín až po Bílého Beránka.
V sobotu 28. září se i přes deštivé počasí sešlo jedenáct statečných, kteří se nezalekli, ani když bylo potřeba se pro odpad
zanořit do bujné vegetace. Kromě spousty
lahví, plechovek nebo kartonů řepská křoví
ukrývala také např. matraci, lednici, televizor,
stojan na letáky či koberce. Bohužel nechyběl ani nebezpečný odpad včetně barev,
ředidel a použitých injekčních stříkaček.

Celkem se sesbíralo zhruba sto kilo odpadu, z toho se vytřídily dva pytle plastu,
pytel skla a pytel kovu. Po tomto úklidu ti
nejstatečnější pokračovali ještě v úklidu
černé skládky na Bílém Beránku s neziskovou organizací Trash Hero Praha
(http://bit.ly/2n4hO2r), jejíž členové předtím pomáhali u nás. Velmi děkujeme všem
dobrovolníkům za účast a Odboru životního prostředí za poskytnutí pytlů a odvoz
nasbíraného odpadu.
IVANA ŠTĚTINOVÁ
KOMUNITNÍ SPOLEK ŘEPY

https://www.facebook.com/kzrepy/
kzrepy@gmail.com
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ADAPTAČNÍ KURZ ZŠ JANA WERICHA

Foto: K. Vítková Rulíková

V

e dnech 9. -11. září se konal adaptační pobyt šestých ročníků ZŠ Jana Wericha v Kořenově v Lesní chatě. Celkem se
akce účastnilo 56 dětí ze tří šestých tříd se svými třídními
učitelkami. Celou akci organizovala Cestovní kancelář CK2, která
poskytla tři skvělé instruktory (tedy dva instruktory – Halyho a Filipa a instruktorku Lucku). Pro děti měli připraven program, který
je během tří dnů zaměstnával nejen fyzicky, ale občas i psychicky.
Počasí nás v den příjezdu trochu zaskočilo. Přestože téměř
celý den pršelo, venkovní aktivity jsme nevzdali a zvládli jsme
je bez reptání (nejsme přeci z cukru ). Druhý den naštěstí už
vyšlo sluníčko a oteplilo se, takže jsme si užili i pravého babího
léta. Děti soutěžily buď jako třídní kolektivy nebo jako vylosované
skupinky v různých sportovních i vědomostních hrách. Veškeré
aktivity, které měli instruktoři dokonale vymyšlené a propracované, probíhaly v součinnosti s třídními učitelkami (a za asistence
paní učitelky Folprechtové jako zdravotnice), takže byl dostatek
času i prostoru k vzájemnému poznávání se.
Večery byly také pěkně nabité programy připravenými zkušenými instruktory – první den se nesl v duchu televizní soutěže
„Máš minutu!“ Děti měly během minuty plnit zadané úkoly –
např. postavit si na čelo 7 sušenek, nafouknout balónek k prask-

nutí, apod. Druhý večer byl o „něco málo“ akčnější – Lesní chatu
rozezněla diskotéková párty až bubínky nás starších zaléhaly.
Vyvrcholením tohoto večera byla noční bojovka. Všechny děti
trasu statečně zvládly.
Poslední den se nikomu z nás nechtělo domů. Všechny dospělé překvapilo, jak si před příjezdem autobusu děti samy organizovaly zábavu. Bylo vidět, že pobyt svůj účel splnil – děti se
daly dohromady, naučily se spolu komunikovat i spolupracovat
(a zabavit se i bez neustálého ťukání do telefonů).
Velké poděkování patří nejen Cestovní kanceláři CK2 a jejím
instruktorům Halogenovi, Filipovi a Lucce, ale také personálu
Lesní chaty v Kořenově, který měl ohromnou trpělivost s našimi,
byť víceméně hodnými, dětmi.
A teď už jen převést získanou soudržnost do tříd a přežít školní
rok bez ztráty kytičky!
ZA KOLEKTIV UČITELŮ
MGR. KLÁRA VÍTKOVÁ RULÍKOVÁ

DOJMY DĚTÍ:

„Všechno se mi líbilo, program, ubytování i strava. Každý den
jsme měli pořádný program. V pondělí ráno nás čekal před školou autobus. Když jsme přijeli, čekali na nás instruktoři – Lůca,
Filip a Haly. V ten večer jsme měli program – Máš minutu. Další
den nás čekala ráno rozcvička a večer jsme měli diskotéku a nakonec bojovku. Moc se mi to líbilo – škoda, že to bylo jenom tři
dny.“
Sofie
„Líbil se mi program, jak jsme se sdružovali i s ostatními třídami. Vařili celkem dobře.“
Zora
„Na adaptačním pobytu se mně nejvíc líbila bojovka. Líbilo se
mi, jak měli vymyšlený program. Měli dobrý jídla. Vadily mi večerky a to vstávání. Ale užila jsem si to a chybí mi to, chci tam
zpátky.“
Lucie
„Adaptační pobyt byl moc super, pokoj byl dobrý, ale vadilo mi,
že jsme tam byli jen tři dny.“
Anna

ÚSPĚŠNÝ AEROBIK

A

opět nám začal školní rok a s ním i školní sportovní soutěže. Slavnostní zahájení proběhlo 18. září tradičně první
soutěží – aerobikem, kterého se zúčastnilo asi 250 soutěžících (převážně děvčat) ze základních škol Prahy 6 a 17.
Naši školu reprezentovalo 19 vybraných děvčat. Soutěžící,
které byly rozděleny do čtyř věkových kategorií, se snažily co
nejlépe napodobovat lektorky. Hodnotilo se také držení těla
a celkový dojem. V každé kategorii bylo vyhlášeno pět nejlepších.
A naše děvčata se rozhodně neztratila.
V kategorii 2. a 3. tříd se na 2. místě umístila Denisa Bleierová
ze 3. B. a na 4. místě Adéla Jiranová ze 3. A.
Nejpočetnější byla kategorie 4. a 5. tříd (přes 70 soutěžících).
Tato kategorie proběhla dvoukolově. Do šestnáctičlenného finále
se probojovala tři naše děvčata – Dita Šlegrová z 5. C, Anežka
Vrátná z 5. A. a Kristýna Dudková ze 4. C. I když děvčata bojovala ve finále ze všech sil a moc jim to slušelo, mezi vyhlášených
pět se již nevešla.
V kategorii 6. až 7. tříd jsme si však spravili chuť – přesvědčivě
zvítězila Kristýna Šarmová z 6. B.
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Foto: J. Škvorová

V nejstarší kategorii 8. a 9. tříd Lila Kamelová po výborném
výkonu získala stříbrnou medaili.
Poděkování však patří i všem ostatním reprezentantkám naší
školy.
MGR. JANA ŠKVOROVÁ
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BĚH PRO AFRIKU 2019

V

říjnu se na školním hřišti ZŠ genpor. Fr. Peřiny a na hřišti budovy Laudova běželo jako o život. Že by cvičný poplach? Kdepak, to jen doslova proběhl čtvrtý ročník Běhu
pro Afriku a naši reportéři z řad deváťáků byli u toho.
Přestože ráno bylo trochu chladnější, s první otužilou skupinou
se začalo už v 8 hodin rozcvičkou pod vedením pana uč. Cemana, a nebylo už na co čekat. Po odstartování se skupina asi sto
žáků rozutekla po oválu dlouhém asi 330 metrů a po prvním kole
už každý zapomněl na zimu. Podobně jako loni měli účastníci
zpestření v podobě motivační hudby a teplého čaje na místě.
Novinkou bylo po konci každého rozběhu vyhlašování vítězů,
kteří sklízeli bouřlivý potlesk a obdiv spolužáků i učitelů, který si
užívali ze stupňů vítězů. Celkem se na obou hřištích dohromady
vystřídalo přes tisíc běžců!
Nejlepším běžcem z „Peřinky“ se stal žák 8. třídy Denis Vrchota, který dokázal uběhnout 20 kol, neboli 6 660 metrů, za
půl hodiny.
Na místě byla jako vždy skvělá atmosféra a bylo vidět, že dětem opravdu záleží na tom, aby uběhli co nejvíce kol, ať už pro
svůj osobní pocit, nebo proto, že běželi pro dobrou věc. Za každé
uběhnuté kolečko totiž přispěli takzvaní sponzoři (obvykle rodiče,
kamarádi nebo učitelé) libovolnou částku, která bude použita na
výstavbu speciálních škol v Etiopii, a to prostřednictvím organizace „Člověk v tísni“, která celou akci zaštiťuje.
Skvělou náladu měli jak závodníci, tak dobrovolníci, kteří
pomáhali při zaškrtávání uběhnutých koleček v cíli. Běhu se
účastnili rovněž někteří učitelé a tradičně i vedení školy v čele
s paní ředitelkou. Pokud neběželi, podporovali žáky fanděním
a pomáhali s organizací.
Obrovský respekt patří všem běžcům, zejména těm, kteří
běželi až do konce časomíry nebo těm, kteří se kvůli horšímu
zdravotnímu stavu zúčastnili akce alespoň jako pěší.
Za organizaci Běhu pro Afriku děkujeme všem učitelům, žákům
z 9. A, kteří neúnavně fotili, fandili a pomáhali mladším dětem,
a v neposlední řadě patří velké díky vedení školy v čele s paní
ředitelkou Jarmilou Pavlišovou za všestrannou podporu akce.
Doufáme, že stejně jako loni a předloni budeme nejlepší školou
v republice co do výše finančního daru a uběhnutých koleček
a už nyní se těšíme na další ročník!
JAKUB CETTL, IX. A
PÍ UČ. JAROSLAVA KROUTILOVÁ

Foto: archiv školy

ČTENÍ VE VLAKU

D

ěti 1. stupně se zúčastnily festivalu „Čtení ve vlaku“, v jehož rámci renomovaní čeští literáti čtou z vlastní tvorby
v příměstských vlakových spojích a obohacují tak kulturní
nabídku hlavního města.
Akci již šestým rokem pořádá Škola reklamní a umělecké tvorby Michael ve spolupráci s Vysokou školou kreativní komunikace.
Během jízdy na Karlštejn, směr Beroun a zpět, jsme měli příležitost
setkat se se spisovateli Ivonou Březinovou a Davidem Laňkou
a poslechnout si poutavé a vtipné ukázky z jejich literárního díla,
určeného dětským čtenářům. Netradiční prostředí vlaku a osobní
kontakt s autory umocnilo náš zážitek. Domnívám se, že přinejmenším v některých dětech probudilo chuť přečíst si hezkou knihu.
V závěru bych ráda poděkovala za ochotu a vstřícnou spolupráci
Bc. Petře Zadražilové, koordinátorce akce.
BC. BCA. DRAHOMÍRA OTOUPALOVÁ
TŘÍDNÍ UČITELKA 3. G

ENERGIE –
BUDOUCNOST LIDSTVA

N

aši školu navštívili odborníci z ČEZ, kteří jezdí po základních
školách po celé České republice a přednáší o energii a její
budoucnosti.
Na začátku přednášky jsme byli poučeni o energii obecně, například o jejím základním rozdělení. Známe tedy energii pohybovou, tepelnou a elektrickou. Dále jsme se dozvěděli, kde na světě je spotřeba
energie největší, a to např. ve Skandinávii kvůli chladným podmínkám,
také v Austrálii, kde jsou naopak teploty velmi vysoké, a proto tam
lidé hojně používají klimatizaci. Avšak na některých místech v Africe
elektřinu nemají vůbec a celkově na světě žije 940 milionů lidí bez ní.
Z prezentace jsme podle celé řady grafů vyčetli, že v domácnostech
se nejvíce energie spotřebuje na topení. V dalším grafu bylo uvedeno,
že Česká republika nejvíce energie využívá v průmyslu a energetice.
Energetické zdroje se dělí na obnovitelné a neobnovitelné. Věděli jsme
sice, že do obnovitelných zdrojů spadá například voda, vítr, sluneční
energie a biomasa, ale to, jak je složité vyrobit vodní elektrárnu, jsme
netušili. O neobnovitelných zdrojích, tj. uhlí, ropě a zemním plynu,
jsme se dozvěděli, že v ČR je jejich zásob velmi málo.
Po dobu přednášky jsme měli možnost odpovídat na různé otázky a za správnou odpověď získat odznáček s logem ČEZ. Také jsme
zhlédli krátké filmy o atomu a o výdrži kontejneru s radioaktivním materiálem. O radioaktivitě nás podrobněji informoval další přednášející,
který měl připravenou ukázku, jak funguje radiometr, a dozvěděli jsme
se, že ve světě se momentálně staví 57 nových jaderných elektráren.
Na konci nás čekala krátká rekapitulace. Přednášející nás upozornili, že v energetice je budoucnost, protože bez ní lidstvo nepřežije.
Člověk by měl s energií šetřit, přemýšlet o ní a především kombinovat různé zdroje.

Foto: archiv školy

NATÁLIE STRÁNSKÁ, IX. B
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KURZ „UMÍŠ POMOC“
V MŠ LAUDOVA SE
SPECIÁLNÍMI TŘÍDAMI

V

našich čtyřech mateřských školách máme při všech činnostech a aktivitách s dětmi stále na zřeteli to, jak zajistit
jejich bezpečí. S dětmi vytváříme pravidla, jejichž dodržováním chceme co nejvíce eliminovat možnost nějakého úrazu.
V souvislosti se zajišťováním bezpečného pobytu dětí v našich
mateřských školách prošli všichni zaměstnanci v loňském i letošním roce kurzem 1. pomoci „Umíš pomoc“. Všichni pedagogičtí
i provozní zaměstnanci se na kurzu seznámili s možnými riziky
při práci s dětmi, jak jim předcházet a jak co nejlépe zasáhnout
v případě úrazu či stavu ohrožujícím zdraví dítěte i dospělého.
Lektorka, zdravotnická záchranářka, uměla velmi poutavě
seznamovat se zásadami první pomoci nejen teoreticky, ale
i praktickou formou. Všichni si tak mohli vyzkoušet, např. resuscitaci na figurínách v několika věkových kategoriích (kojenec,
dítě, dospělý).
I když doufáme, že tyto dovednosti nebudeme muset vyzkoušet v reálném životě, v případě potřeby budeme připraveni.
MGR. MICHAELA MIKULOVÁ

DÝŇOVÉ SLAVNOSTI

L

éto nám zamávalo na rozloučenou a my jsme v naší mateřské
škole přivítali podzim tradičními Dýňovými slavnostmi. K večeru
se na zahradě mateřské školky sešli rodiče se svými ratolestmi
převlečenými za skřítky Podzimníčky. Společně přinesli nádherně
vydlabané dýně a také něco na zub. Letošní „Dýňovky“ se nesly
ve znamení „Hodů z plodů podzimu“ a na své si přišel opravdu každý. Paní kuchařky nám připravily teplý čaj na zahřátí. Po přivítání se
rozutekli Podzimníčci na stanoviště, kde jim paní učitelky, přestrojené také za skřítky, přichystaly úkoly. Nebyly jednoduché, ale děti
se jich zhostily na výbornou. Když se setmělo a vyšla první hvězda, roznesli rodiče rozsvícené dýně po zahradě. Za zpěvu „Mámo,
táto, pojď si hrát“ jsme společně prošli celou zahradou a nemohli se
na rozsvícené dýně vynadívat. Nezbývá než říct: „Vítej podzime!“
DENISA PAZDEROVÁ, UČITELKA MŠ SOCHÁŇOVA

DUNĚNÍ BUBNŮ

C

o Čech, to muzikant! A platí to i v případě těch nejmenších, našich dětí. V říjnu jsme proto přivítali v naší mateřské škole hudebně výchovný pořad „Hudba kolem nás“.
Paní z organizace „Sun of art“ nepřijela sama. Doprovázela ji
celá řada hudebních nástrojů. Pořad zábavnou formou seznámil
děti nejen s hudebními nástroji, ale i rytmy z různých koutů světa. Děti se aktivně zapojily do muzicírování. Každé z nich mělo
nějaký hudební nástroj, a tak nám rázem vznikl celý orchestr.
Značné oblibě se nejvíce těšily bubny, které byly dovezeny
až z daleké Afriky a jejich krásný, exotický zvuk se rozléhal po
celé naší školce.
DENISA PAZDEROVÁ, UČITELKA MŠ SOCHÁŇOVA
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Foto: -ras-

PŘIVÍTALI JSME NOVÉ ŘEPÁNKY

D

opoledne 1. října jsme v obřadní
síni radnice MČ Praha 17 opět vítali nové občánky. Tentokrát našim
nejmenším přišly zpříjemnit sváteční chvíle děti z MŠ Pastelka pod vedením učitelek Barbory Koudelové a Gabriely Kaulové.
Celý obřad byl jako vždy pečlivě připraven matrikářkami z Odboru občansko-správního. Jistě milou vzpomínkou na tento den bude uvítaným dětem pamětní list
a zlatý přívěsek ve tvaru čtyřlístku, který

osobně všem maminkám, spolu s přáním
pevného zdraví a šťastně prožitých dalších
let, předala starostka Mgr. Jitka Synková.

TENTO MĚSÍC SE NEJMLADŠÍMI
OBČÁNKY NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI
STALI:

Helena Machovčáková, Dominika Veigertová, Veronika Horká, Erik Beyr, Jakub Šindler, Vojtěch Zimmer, Štěpánka Mrázová,
David Mráz, Sofie Melková, Adéla Chamla-

rová, Kristián Sheverak, Anna Trantinová,
Ondřej Bouzek, Tereza Smíšková, Anežka
Nečasová, Rostislav Vodička, Karolína Grňová, Anna Havlíková, Natálie Janči, Noemi Böhmerová
Všem miminkům a jejich rodinám přejeme ještě jednou vše nejlepší do dalších
let v naší městské části!
-RAS-

PODZIMNÍ AKCE V MC ŘEPÍK: TRADIČNÍ BAZÁREK,
DIVADLO PRO DĚTI I NUTRIČNÍ PORADENSTVÍ

M

12. 11. Výroba lojových koulí –
podzimní workshop pořádaný ve
spolupráci se spolkem Komunitní
zahrada Řepy. Konat se bude od
15.30 hodin v naší herně.

ateřské centrum Řepík
představuje zajímavé jednorázové akce, které mohou děti i dospělí navštívit v podzimních měsících. Chybět nebude
tradiční charitativní bazárek pro
Madlenku, ani aktivity zaměřené
na zdraví, jako je například nutriční poradenství či podiatrický screening. Děti si pak přijdou na své při
divadelním představení o Pipi Dlouhé punčoše a čeká je také velmi oblíbená mikulášská nadílka, která celý letošní podzim
symbolicky završí.

14. 11. Podiatrický screening
s MUDr. Kateřinou Švejdovou
– individuální vyšetření nohou
a celkového držení těla s rehabilitační lékařkou a podiatričkou. Součástí screeningu je diagnostika i poradenství. Vyšetření je vhodné pro děti od 3
let a dospělé.

7. 11. Divadlo Na houpačkách – Pipi Dlouhá punčocha a dobrodružství v Praze – pohádkové představení, na kterém si děti užijí
spoustu zábavy, písniček a divadelních kejklí. Začínáme v 17 hodin v herně MC Řepík.

21. 11. Nutriční poradenství pro děti i dospělé – konzultace nutriční terapeutky
s dlouholetou praxí (v IKEM, ÚPMD Podolí, obezitologických a diabetologických
poradnách) od 12 do 17 hodin.
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20-23.indd 23

28. – 29. 11. Bazárek pro Madlenku – tradiční charitativní bazárek, jehož výtěžek
přispěje Madlence Vítečkové na financování osobní asistentky. Přijďte si udělat radost a nakupte dětské oblečení, hračky,
knihy nebo vybavení do domácnosti. Věci
k prodeji můžete i věnovat.
5. 12. Mikuláš v Řepíku – ani letos nebude v Řepíku chybět mikulášská nadílka. Na děti se bude těšit Mikuláš, andílci
i hodní čertíci.
Po celý podzim samozřejmě probíhá i náš pravidelný program, o němž
se dočtete více na webových stránkách mc-repik.webnode.cz a na FB
MaterskeCentrumREPIK. Tamtéž získáte
také podrobnější informace o jednorázových akcích.
LENKA ALIAPULIU
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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 známých místech Prahy, prohlídky zajímavých exteriérů i interiérů pražských budov, výlety po stopách významných pražských osobností…

ÚTERÝ
12. 11. 2019
KOMENTOVANÁ
PROHLÍDKA
Z VINOHRAD
NA ŽIŽKOV

Trasa povede od kostela Nejsvětějšího srdce Páně architekta
Plečnika do Riegrových sadů, kde nahlédneme do sokolovny a nakladatelského domu J. Leichtera od J. Kotěry z roku
1907, dnes Nakladatelství Paseka. Okolo rondokubistických
kolejí s divadlem Venuše vejdeme do vestibulu TV věže u Židovského hřbitova a nejstarší Radiovky od J. Kozáka z r. 1924.
Závěr bude v slavné UMPRUM škole na Olšanském nám.
Sraz v 11 hod. v podchodu metra A stanice Jiřího z Poděbrad. Prohlídku povede Ing. Stěnička. Doba trvání 1–1,5
hodiny. Vstupné 50 Kč.

PROGRAMY PRO ŘEPSKÉ SENIORY
KLUB SENIORŮ PRŮHON

Každé úterý od 9 do 11 hodin v Klubu 17, Socháňova 1221, Praha 17.
Klub vede Ivana Jelínková.
Program v listopadu: 5. 11. Klubové setkání, 12. 11. Beseda
s panem Kratochvílem na téma „Jeruzalém“, 19. 11. Klubové
setkání, 26. 11. Zazpívat nám přijdou děti ze ZŠ genpor. Františka Peřiny pod vedením pí učitelky Kalinové.

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 listopadu: 6. 11. Klubové setkání, 13. 11. Klubové setkání, 26. 11. Zazpívat nám přijdou děti ze ZŠ genpor. Františka
Peřiny pod vedením pí učitelky Kalinové, 27. 11. Klubové setkání.

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 listopadu: 4. 11. Klubové setkání, 11. 11. Oslava jubilantů, 18. 11. Beseda s Mgr. M. Svobodovou na téma „Finanční
gramotnost“, 25. 11. Klubové setkání.

KLUB SENIORŮ CENTRUM

Setkávání vždy v úterý od 9 do 11 hodin v CSZS, Bendova
1121, Praha 17.
Klub vede Jitka Hanzlová.
Program v listopadu: 5. 11. Klubové setkání, 12. 11. Promítání filmů na přání, 19. 11. Klubové setkání, 26. 11. Vánoční čas
- povídání.

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 listopadu: 28. 11. Na čtvrtek jsme pozvali mezi nás
lektorku integrální jógy Irenu Báčovou. Bude vyprávět o své poslední cestě do Indie, která byla plná dobrodružství.

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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VÍTE O BEZPLATNÉ KNIHOVNĚ PRO SENIORY
A ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÉ?

T

aké máte rádi chvilky, kdy se pohodlně usadíte s knížkou v ruce a začtete se do příběhů? Všechny knížky z domácí knihovny už máte přečtené
a nové jsou pro vás finančně nedostupné? O veřejné knihovně v KC Průhon asi
víte, ale v Řepích je ještě jedna knihovna.
Nachází se v Centru sociálně zdravotních
služeb v Bendově ulici.
V příjemném prostředí si můžete posedět a v klidu vybrat knihy různých žánrů.
Podstatnou část tvoří romány a detektivky, o které je mezi čtenáři největší

zájem. Naleznete u nás i knihy historické,
autobiografie, thrillery, sci-fi, povídky i humor. Muži nejvíce ocení literaturu faktu,
cestopisy, dobrodružné a válečné knihy.
V menší míře uspokojíme i milovníky poezie a bájí či pověstí, nebo ty co rádi vaří.
Ano, i kuchařky – tedy ty knižní – se u nás
najdou. V omezené míře máme i knížky ve
slovenském jazyce. Knihovna čítá kolem
3500 kusů, takže je z čeho vybírat. Některé
jsou vydané již dávno, ale máme i úplné
novinky, neboť každý rok nějaké knížky
přikoupíme.

V současné době je největší zájem
o knížky Patrika Hartla, který s humorem
píše romány ze současnosti, rodinné ságy
Aleny Mornštajnové či oblíbené romány
Hany Marie Körnerové, jako jsou Heřmánkové údolí či Hlas kukačky. U příznivců detektivek Plážová chatka, což je, jak se píše
v recenzích, detektivní veselohra o partě
seniorů, kteří se připletou k vraždě a rozhodnou se jí vyřešit, čímž ale komplikují
práci policie.
V naší knihovně nemáme jen klasické,
papírové knížky, ale i knihy určené k poslechu, tzv. audioknihy ve formě CD. Na
CD si u nás můžete vypůjčit mimo románů i jazykové lekce a procvičovat si např.
němčinu, ruštinu, angličtina a francouzštinu. Tato CD jsou většinou doplněna
i tištěnou publikací.
Kromě knížek můžete využít i počítačovou učebnu s šesti počítači, které jsou
v otvírací době knihovny zdarma k dispozici. Zdarma je i knihovna, která je primárně
určena pro seniory a zdravotně znevýhodněné občany. Jedinou podmínkou je mít
bydliště v naší městské části.
Provoz knihovny dlouhodobě finančně
podporuje společnost Letiště Praha, a.s.
Bližší informace vám podají pracovníci
recepce Centra sociálně zdravotních služeb, tel.: 235 314 141, 777 575 117.
Těšíme se na vás každé pondělí od 13 do
17 hod. a čtvrtek od 8.00 do 12.00 hod.

PODĚKOVÁNÍ

C

htěla bych touto cestou poděkovat
za skvělé dva výlety pořádané pro
důchodce z Řep. První byl v květnu
do Karlových Varů a druhý v září do Manětína, kde jsme vyslechli historii o zámku
a šlechtě. Zároveň jsme si prohlédli komnaty a dva zámecké parky, někteří i okolí.
Potom jsme jeli na společný vynikající oběd. Po obědě jsme vyjeli za perlou
ukrytou mezi poli, která na svoji opětovnou slávu teprve čeká. Do Mariánského
Týniště. Součástí kláštera bylo i muzeum,
kde jsme si mnozí vystavenými kousky
připomněli dětství.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se
zasloužili o to, že se na důchodce v Řepích
nezapomíná. A za skvělou organizaci výletů.
Veliký dík patří usměvavé Mgr. Monice
Čermákové, která nás vždy doprovázela

www.repy.cz
24-27.indd 25

a cestou svými znalostmi informovala
o tom, co kde je a o historii.
Také děkuji PhDr. Jindřichu Kadlecovi,
který i když s námi nejel, vždy na nás pamatoval jako starostlivý „taťka“ s nějakou
mlskou a pitným režimem.
Já jsem ráda, že mohl jet i můj synek
s Downovým syndromem a nikdo k němu
neměl negativní postoje. Ne vždy tomu tak
bylo. Je dobré, že se věci obrací k lepšímu.
I když on vždy Řepy dobře reprezentoval a reprezentuje, ať ve sportu, divadle
i filmech, ale neví se o tom. Nehledáme
slávu, ale přijetí. A tak se konečně po 29
letech života v Řepích cítíme!
DĚKUJI VŠEM!
VAŠI ŘEPÁCI RENATA A TADEÁŠ
KALCOVSKÝCH

BLAHOPŘÁNÍ
JUDR. JOSEFU
HOCHMANOVI,

občanovi Řep, který se dožívá
3. 11. 2019 věku 90 let.
Milý dědečku,
přejeme Ti vše nejlepší
k Tvým krásným kulatým
devadesátým narozeninám.
Hodně zdraví, štěstí, radosti
a spokojenosti, máme Tě moc rádi.
Adélka, Eliška, Pavel a Zuzana
Hochmanovi
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CENA SENIOR ROKU 2019

C

enu Senior roku vyhlásil v roce
2019 už posedmé projekt SenSen
(Senzační senioři) Nadace Charty 77.
Cílem tohoto projektu je podpora seniorů
a ocenění jejich významných počinů a aktivit. Nominováni do této soutěže mohou být
jak jednotlivci, tak celé skupiny.
Slavnostní vyhlašování cen se konalo
v pondělí 30. září v Pražské křižovatce.
Moderátorkou a průvodkyní celého odpoledne byla herečka Tereza Kostková,
patronát převzala herečka Simona Stašová. O kulturní program se postarala svým
vystoupením skupina Spirituál Kvintet.
Seniorkou roku 2019 se stala psycholožka Lidmila Pekařová z Pardubic, první
místo v kategorii Nejlepší klub získalo
Společenství vdov a vdovců ze Zlína.
Porota vybírala z celkem 104 nominací. „Vybírat z více než stovky nominací
nejlepší jednotlivce a kluby bylo opravdu
těžké, ocenění by si zasloužil snad každý
z nominovaných,“ říká ředitelka nadace
Charty 77 Božena Jirků. A dodává: „Aktivita seniorů v celé republice mě nepřestává
překvapovat. Jestli jsme k tomu projektem SenSen alespoň trochu přispěli, je to

foto: -mish-

jedna z nejlepších aktivit, která se nadaci
povedla.“
Kromě hlavních cen obdrželo dalších
pět seniorů a seniorek čestná uznání.
Mezi nimi byla i „naše“ předsedkyně Klu-

bu seniorů Řepy Mária Szitányiová, které
srdečně gratulujeme a přejeme mnoho
zdraví, optimismu a sil do další činnosti!
-RAS-

V ŘEPÍCH SE OPĚT HRÁL PÉTANQUE
s láskou a sportovním nadšením pro nádherný sport, jakým je pétanque. K tomu
všemu byla potřebná finanční podpora,
kterou jsme dostali od městských úřadů
Prahy 17 a Prahy 6, za kterou moc děkujeme.
V tříkolovém zápolení docházelo i k překvapením, když jasní favorité prohráli a radost z výhry měli hráči, od kterých se výhra
neočekávala, ale přáli jsme každému.

A ZDE JSOU VÍTĚZOVÉ:

1. místo: Lenhartová Ivana, Pilát Petr,
Praha 8
2. místo: Pastorková Eva,
Pastorek Jaroslav, Praha 17
3. místo: Paterová Jiřina,
Němcová Vlasta, Praha 1

P

aní starostka byla mile překvapena,
když 16. 9. přišla slavnostně zahájit
seniorský turnaj pétanquových dvojic na softbalové hřiště ZŠ Jana Wericha
a uviděla před sebou osmdesát nastoupených seniorů připravených soutěžit.
Dnes již můžeme říci, že se konal největší seniorský turnaj pétanquových dvojic
+ 60 let v celé Praze a nejbližším okolí.
Za krásného počasí proběhl úspěšně už
4. ročník přeboru Prahy 6 a 2. ročník pře-
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boru Prahy 17 „O pohár starostky Mgr.
Jitky Synkové“.
Sportovní pétanquové dvojice se sešly
z neuvěřitelných jedenácti částí Prahy
a blízkého okolí.
MČ Praha 17 se již stala pojmem v pétanquovém světě a proto i ten projevený
zájem o akci, kterou v Řepích pořádáme.
Je za tím spousta mravenčí práce, kterou
vykonávají členové SK Pétanque Řepy
a Klubu seniorů Řepy. Ale dělají to rádi,

Na úspěchu celé akce má lví podíl Josef
Procházka, prezident SK Pétanque Řepy,
hlavní rozhodčí Leander Leiský, z klubu
C.T.P. Ořech a členové Jaroslav Hladík,
Christo Christov, Jaroslav Pastorek, Miroslav Ptáček, Petr Gruber, Jiřina Lišková
a všichni co pomáhali.
ZA KLUB SENIORŮ ŘEPY:
MÁRIA SZITÁNYIOVÁ
FOTO: PETR GRUBER
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Z NAŠÍ PŘÍRODY

KDE LIŠKY (V ŘEPÍCH) DÁVAJÍ DOBROU NOC
„Paní revírníková vracela se ozbrojena
kopáčem. Pro slzy neviděla na
cestu, hněv háral v její duši, a nechť
si měla měkkou povahu, umínila
si, že Bystroušku zabije. Rozbité
mísy, zkažené obědy, Pepíkovo
lýtko, potrhané slípky, to vše volalo
o neúprosnou pomstu. Došla na
místo, ale bouda byla prázdná,
jen kousek provazu tu zbyl. Paní
revírníková upustila kopáč. „Staré,
zastřel ju!“ zvolala zoufale, „nebo
z teho budu mět smrt.“ Kopřivy za
plotem se zavlnily, zvedl se obláček
prachu, ryšavý ocas kmitl se v něm.
To Bystrouška vracela se na svobodu."
Rudolf Těsnohlídek,
Liška Bystrouška (1920)

L

iška obecná (Vulpes vulpes) je naší jedinou, trvale se vyskytující psovitou
šelmou. Obývá velký areál od severu Afriky, žije v celé Evropě, ve velké části Asie až po Indii a také v Severní Americe. V arktických oblastech ji nahrazuje
menší liška polární. Liška obecná určitě
patří k nejhojnějším savcům obývajícím
různorodé přirozené i člověkem vytvořené biotopy. Ačkoli je tak běžným savcem,
není snadné ji ve volné přírodě pozorovat.
Je aktivní převážně po setmění, den tráví
v bezpečném úkrytu. Liška je velmi pohyblivá, bystrá šelma se schopností se stále učit, zapamatovat si a využít získaných
zkušeností. Patří mezi zvířata, která v člověku vzbuzují současně obdiv a sympatie
na jedné straně a nenávist na druhé. Lišky
mají důležitou úlohu v pohádkách, bajkách
a mytologii mnohých národů jako symbol
mimořádně chytré bytosti. Navíc, při srovnání s jinými nenápadně zbarvenými našimi savci, jsou lišky opravdu hezká zvířata.
Potrava lišek je velmi rozmanitá a většinou je složena z toho nejdostupnějšího.
Jsou to převážně hraboši a další drobní
savci, hnízda ptáků, plazi a obojživelníci,
žížaly, hmyz, malí zajíci, srnčata, bažanti,
kachny, domácí drůbež a králíci, plody,
bobule, uhynulá zvířata a odpadky. Lišky
převážně uloví kořist, která není v dobré
kondici. Plní funkci přirozeného predátora
a přispívají rovnováze a stabilitě populací.
Mnoho bylo napsáno o loupeživých vpádech lišek do kurníků. Po odložení emocí
ze způsobené škody si lze docela dobře
představit liščí matku, která musí zajistit
potravu pro vrh mláďat, nebo zoufalé zvíře
v mrazivé zimě, které bojuje o přežití. Není
pochyb, že zejména v minulosti na venkově, kdy byly rodiny dost závislé na malochovu drůbeže, byly úspěšné výpravy lišek
do kurníků opravdu značným problémem
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Liška obecná, záběr z fotopasti v pokračování ulice U Kaménky (Řepy, 20. 10. 2019, 23.06 hod.)

a není divu, že si lišky mnoho sympatií nezískaly. Lišky rodí mláďata na jaře v dubnu
a květnu v předem vyhrabané noře. Matka
o ně pečuje až do čtyř měsíců věku. Mladé
lišky mají obrovskou úmrtnost v prvních letech života. Největším nepřítelem je člověk,
doprava, nemoci, místně může lišku lovit
rys ostrovid nebo vlk.
Bystrouška byla v lidské rodině, která ji
adoptovala, jako mládě týrána, trestána výpraskem a uvázáním u boudy. Nakonec na ni
její pán políčil železa (past se zubatými čelistmi ovládanými silnými pružinami, způsobující oběti rozsáhlá poranění se zlomeninami;
současnou legislativou zakázaná), aby ji zabil. Hrdinka vyvázla se ztrátou kusu oháňky,
poučena, že od lidí nemůže liška čekat nic
dobrého. A tak tomu bylo a je dodnes. Liška
může být celoročně neomezeně usmrcována, třeba i samice s mláďaty. Zdůvodněním
je opět oblíbené slovo – přemnožení. Tak oblíbené a tak těžko doložitelné daty seriózního
výzkumu. Představme si příklad: snížíme-li
současnou populaci lišek na jednu polovinu,
bude v následujících sezónách o polovinu
více zajíců a koroptví? Tomu přece nemůže
nikdo rozumný uvěřit. A přesto se s populací
lišek zachází, jako by to platilo. V tak různorodé krajině, jako je Česká republika, jen
těžko může dobře fungovat jednotná právní
úprava neomezeného lovu lišek, v mnoha
případech je to zbytečné a proti přirozeným
přírodním procesům.
Člověk přece jen udělal, nejenom pro
lišky, něco významného: v České republice proběhla v období 21 let (1989-2009)
plošná orální vakcinace proti vzteklině na
obrovském území s fenomenálním výsledkem. Při souběžném očkování návnadami
v Německu a Rakousku se v těchto třech
zemích podařilo nebezpečnou nemoc eradikovat. Prostě něco neuvěřitelného!

Myslivecká veřejnost dává liškám za
vinu, mimo jiné, dramatické snížení počtu
zajíců a koroptví polních. Při nahlédnutí
do myslivecké statistiky zjistíme, že v letech 1970-1980 bylo odstřeleno každoročně kolem 30.000 lišek. Při předpokladu konstantního loveckého úsilí v každém
roce to svědčí o stabilitě liščí populace.
Ve stejné dekádě došlo k dramatickému
populačnímu propadu zajíců (na základě počtu úlovků) a koroptví. Populace
lišek se navýšila až mnohem později,
pravděpodobně v souvislosti s vakcinací
proti vzteklině a změnami v zemědělském obhospodařování, v době, kdy
zajíci a koroptve už byli na minimu. Lišky
obývaly původně hlavně lesní biotopy,
později začaly obsazovat také otevřená
stanoviště polí. Tam nalezly dostatek
klidu a potravy. Není pochyb o tom, že
snížení počtu drobné zvěře a současně
dříve zcela běžných druhů ptáků a také
hmyzu souvisí hlavně se zemědělskou
velkovýrobou a exploatačním zacházením s krajinou, méně pak s počty šelem.
Noční monitorování savců pomocí fotopastí na okrajích Řep prokázalo občasnou návštěvu lišky. Četnost výskytu je
pravděpodobně závislá na ročním období
a dostupnosti potravy.
Státní politika ochrany přírody převzala
zodpovědnost za škody způsobované chráněnými šelmami, které znovuosidlují území republiky, což je na místě, na lišky se
nepochopitelně stále pohlíží očima 50. let
s heslem – “škodné zmar!” A to v době,
kdy naše krajina připomíná spíše oboru pro
spárkatou a černou zvěř a – liška obecná
je stále nepřítelem – ale koho vlastně?
TEXT A FOTO: LUCIE BREJŠKOVÁ,
ŘEPSKÁ ZOOLOGICKÁ SKUPINA
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POZVÁNKA
NA TURISTICKÝ
POCHOD
PRAHOU

Z

veme všechny milovníky procházek
a turistiky v neděli 17. listopadu na
Pražský minimax, již 16. ročník turistického pochodu podle mapy. Opět trasa povede z pražského minima u Vltavy do
vyšších partií metropole na západní straně
pražského katastru.

Start delší dvacetikilometrové trasy
bude v Radotíně u nádraží ČD ve Vrážské
ulici od 8.30 do 9.15 hod.
Start kratší trasy, zhruba desetikilometrové, bude na Řeporysjkém náměstí od
10.15 do 11 hodin. Trasy povedou přes
území Radotína, Lochkova, Slivence, Řeporyj, Stodůlek do Řep. Podrobnosti najdete v listopadu na www.zaket.cz.

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

Cíl bude v Řepích, u sídla kartografického vydavatelství Žaket na nároží Plzeňské
a Slánské ulice (křižovatka Bílý Beránek)
od 12.30 do 15.00.
Startovné je 30 Kč za osobu a každý
účastník obdrží mapu s trasou pochodu
a slovním popisem trasy. Cestu vám zpestří 20 kontrolních otázek (na kratší trase 10),
odpovědi se nabízí při pozorném sledování
okolí. Místa, ke kterým se vztahují otázky,
jsou na mapě vyznačeny výrazným bodem

a číslem. Na každého v cíli čeká účastnické
razítko, drobný suvenýr, teplý čaj a turistická sušenka.

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

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

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

SPORTOVNÍ RYBOLOV DŘETOVICE - 15 minut od Prahy. Kapři,
líni, amuři, jeseteři. www.rybnik-dretovice.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

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

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

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

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
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Na nejvyšší místo pražského katastru
se letos nejde, ale určitě navštívíte místa,
kde jste ještě nebyli.
A případnou vzpomínku na události
v centru Prahy před 30 lety stihnete také.
Těšíme se na viděnou!

A.DOHNÁLKOVÁ - STŘÍHÁNÍ PSŮ. Ošetření uší, drápky, zubní
kámen a anál. žlázy. Laudova 1014/15, Řepy.
Tel.: 235 312 157, 737 841 145
SEŘÍZENÍ PLASTOVÝCH OKEN A BAL. DVEŘÍ. Oprava žaluzií výměna vodících lanek - nové žaluzie. 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

BYTY, NEMOVITOSTI
VYMĚNÍM OBECNÍ BYT 2KK V ULICI ŽUFANOVA ZA VĚTŠÍ
V ŘEPÍCH.
Tel.: 731 849 797
PRONAJÍMEJTE BEZ RIZIKA! Pro manažery firem s rodinami
hledáme pěkné byty v Praze. Garantujeme bezproblémový
průběh nájmu. BEZ PROVIZE!
Tel.: 605 993 268
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
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
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ZAMĚSTNÁNÍ
SPOLEČNOST KOLEKTORY PRAHA, A.S., HLEDÁ
ELEKTRIKÁŘE. Požadujeme: Vyučení v oboru elektro,
praxe výhodou/absolventy zaučíme, ŘP sk. B. Nabízíme:
Práci v prestižní firmě, plný úvazek, 5 týdnů dovolené,
zaměstnanecké benefity. Pracoviště: Praha 5.
Životopisy zasílejte na: fajglovav@kolektory.cz

SEZNÁMENÍ

Chcete u nás inzerovat? Každé čtvrté,
po sobě jdoucí otištění, je s 50% slevou.

SENIORKA HLEDÁ PŘÍTELE k občasným schůzkám divadlo, kino, výlet, posezení u kávy či piva.
Tel.: 777 194 938

VŠE PRO VÁŠ BYT
ČALOUNĚNÍ NÁBYTKU

čalouníme židle, lavice,
šijeme potahy na sedačky

Veterinární klinika Delta
MVDr. Michael Růžička, s. r. o.
Drahoňovského 810/1
Praha 6 - Řepy 163 00

LÁTKOVÉ ŽALUZIE PLISÉ
DOPRAVA ZDARMA

ŽKOVINY
LŮ
ČI
Ů
ST Í
RNA ODĚV

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.

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

www.repy.cz
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Školka Želvička
Španielova 52a,
163 00 Praha - Řepy
Tel.: 604 433 057
www.skolkazelvicka.cz

ÚKLIDOVÉ PRÁCE
Mytí oken • čištění koberců • úklid po
malířích • běžný úklid • voskování podlah
malování • lakování

První hodina zdarma :)

ZASKLENÍ BALKONŮ
ŽALUZIE

Kosmetický a kadeřnický salon

SÍTĚ A SUŠÁKY

info@bydlenijerabek.cz

Nabízíme: kadeřnictví (Matrix),
kosmetika
(Babor), modelace nehtů, manikúra,
WWW.BYDLENIJERABEK.CZ
pedikúra, parafínové zábaly (ruce i nohy),
masáže.

FYZIOTERAPEUTA/KU

www.skolkazelvicka.cz

První hodina zdarma :)

Požadujeme:
• specializaci v příslušném oboru
• zodpovědnost, komunikaci, manuální zručnost
• samostatnost, flexibilitu, aktivní přístup

JAN BÖSSER
Žalanského 36/29, 163 00 Praha 6
tel.: 603 423 612 • bosser@volny.cz

Giaccomo

Školka Želvička
Španielova 52a,

163 00 Praha - Řepy
Hledáme do našeho týmu
Tel.: 604 433 057

Nabízíme:
Vašeho kvalifikačního růstu
● Zájmové prográmky již od 1,5 roku
̊ podporu
motivující
ohodnocení
● Provozmzdové
denně, Po
- Pá 7:30 - 18:00
̊ perspektivní
● Celodenní stravování
a
stabilní
zaměstnání
● Víkendové řádění

● 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.

̊

+420 739 034 488

Kontaktujte nás a my Vám rádi zodpovíme
WWW.ZALUZIEJERABEK.CZ
všechny dotazy a provedeme prostory školičky!

www.studio-giaccomo.cz
Nevanova 1070/35

ŽALUZIE

Tel.: 777 681 447 kosmetika, pedikúra, manikúra
603 509 733 kadeřnictví
➩608
VÝKUP
HOTOVÉ
222 211ZA
modelace
nehtů
➩736
KOMISNÍ
PRODEJ
513 425 masáže

27 let

Po předložení tohoto kuponu

AUTOBAZAR MOTOL
SÍTĚ PROTI HMYZU

SLEVA
40%

stejné IČ
stejná adresa
stejný kontakt

● Prázdninový provoz
●
Kontakt: Zuzana Rousová
●
Tel.: +420ceny,
775již099
● Bezkonkurenční
od 40887
Kč/hod.

Mail: zuzka.rous@gmail.com

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

MUDr. Eva Binková
Praktická lékařka pro dospělé
registruje nové pacienty.

z montáže

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

➩ LEVNÁ A DOSTUPNÁ AUTA
➩ SPLÁTKY, POJIŠTĚNÍ NA POČKÁNÍ

tel. : 212 248 401
www.ordinacebinkova.cz
Poliklinika Hůrka (u metra B Hůrka)

Odbloky a terapie dospělých a dětí

ul. Za Opravnou, Praha 5 - Motol

Kineziologie
Léčebné kódy
Autopatie
Semináře

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

ŽALUZIE

Po předložení tohoto kuponu

SÍTĚ PROTI HMYZU

27 let

SLEVA
40%

stejné IČ
stejná adresa
stejný kontakt

z montáže

Veterinární klinika Delta

Tel.: 776 550 970

1045 (dílna)
1047 (prodejna)
VÝROBA DEK A POLŠTÁŘŮ
163 00 Praha-Řepy
do
Ordinace
praktických
lékařů
v
Praze
6,
Břevnově.
na míru i s naplněním (peří, duté
mobil: 604 257 511, 603 431 700
vlákno),
velký výběrpondělí
povlečení
Ordinujeme
- čtvrtek 7:30
7:30
- 13:00.
ČI - 18:00, pátek
e-mail.:
i.varhulikova@seznam.cz
Ů
S Í
RNA Oposkytujeme
www.deky-luzkoviny.cz
DĚ V
Nad rámec běžné léčebně-preventivní Tpéče
pracovně

L

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ
lékařské služby pro zaměstnavatele.
Pracovní doba: Po–Pá 8.00–18.00 hod.
DOPRAVA ZDARMA
Adresa: Bělohorská 188/57, tel.: 731 650 892
mail: praktik@monse.cz, web: www.monse.cz

Drahoňovského 810/1
Praha 6 - Řepy 163 00

Prodáváte nemovitost?

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

Vím jak na to!

Ordinační- odhad
hodiny: Vaší nemovitosti zdarma
Po–Pá: 8.00–11.30,
15.00–20.00
- příprava
nemovitosti k prodeji, rozsáhlý marketing
So: 9.00–12.00
- zpracovaní smluvní dokumentace
Operační hodiny:
- advokátní úschova a bezpečnost převodu peněz
Po–Pá: 11.30–15.00

Iryna Bezugla
• Preventivní vyšetření
Certiﬁkovaná realitní makléřka
¢ Kardiologické vyšetření
T: +420
776 464 096
• Čipování, vystavení
europasů
¢ Očkování
E: iryna.bezugla@re-max.cz
• Chirurgie
¢ Stomatologie
Pro své
klienty
– byt 2+kk
• RTG,
sonografie, vyšetření
moči nebo 2+1 v Praze 6,
¢ Odběry
hledám
ke koupi:
– RD v Praze 6 do 15 mil. Kč,
krve
• Hospitalizace
– byt 3+kk až 4+kk v Řepích

28-32 INZERCE.indd 30

www.rodinneleceni.cz

VŠE PRO
VÁŠ BYT
NEVANOVA
ŽKOVINY
PŘÍJÍMÁME NOVÉŮPACIENTY

777 208
491
• info@har.cz
MVDr.
Michael
Růžička, •s.www.har.cz
r. o.

www.repy.cz
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Ordinační
hodiny
Po. 7-12
Út. 8-13
St. 8-13
Čt. 15-20
Pá. 8-13

Kosmetický a kadeřnický salon

Giaccomo
Nabízíme: kadeřnictví (Matrix),
kosmetika (Babor), modelace nehtů, manikúra,
pedikúra, parafínové zábaly (ruce i nohy),
masáže.

www.studio-giaccomo.cz
Nevanova 1070/35
Partner
Řeporyjské nám. 16,
Praha 5, Řeporyje

Tel.: 777 681 447 kosmetika, pedikúra, manikúra
603 509 733 kadeřnictví
608 222 211 modelace nehtů
736
513 425 masáže
*kupón je možné uplatnit i bez předchozí objednávky

29

24.10.19 14:42

INZERCE

Staň se hrdým dárcem a�získej

3000 Kč

*

za 5 odběrů čistého na ruku
ř

�

ě

č
�
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�

ě

ě
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�
�
Amber Plasma v�Praze – Nových Butovicích.

Objednejte se na telefonním čísle
220 513 160 nebo na *www.amberplasma.com

www.repy.cz
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POSTAVÍME VÁM PLYNOVOU KOTELNU
• Zdarma vypracujeme studii ekonomické návratnosti plynové kotelny
271 777 010
trend@trend-technologie.cz

• Vytvoříme projektovou dokumentaci, včetně vyřízení stavebního povolení
• Postavíme Vám vlastní plynovou kotelnu na klíč
• Zajistíme provozování kotelny, včetně pravidelných servisů a revizí

Koněvova 1107/54
130 00, Praha 3

Základem našeho úspěchu je Vaše spokojenost

www.trend-technologie.cz
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