
Z P R A V O D A J  P R A H Y  1 7  |  Č E R V E N  2 0 1 7  |  R O Č N Í K  2 3  |  Z D A R M A

ŘEPSKÁ
Noc kostelů: 9. 6.

Výstava Královské dělení v KC Průhon

Veřejné projednání tvorby strategického plánu: 20. 6.
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Vážení čtenáři,

Úvodní slovo pro červnové číslo naší Sedmnáctky bylo tentokrát svěřeno mně coby nováčkovi Redakč-
ní rady. Jednomu by se pod tíhou takové zodpovědnosti mohla roztřást zápěstí. Jenomže když je 
počátek léta vaším nejoblíbenějším obdobím v roce, máte chuť se o tuto radost podělit s lidmi po 
celém světě. Ostatně co může být, po všech těch zmatených šatníkových kreacích a divných chřipko-
vých mutacích v roztržitém jarním počasí lepšího, než vyrazit ven a nasát trochu tepla a rozmanitostí 
přírody? Třeba tak, jak o tom s něžnou nadsázkou vypráví Marcela Komínová ve svém příspěvku „Jaro 
očima dětí“. A pokud se do přírody přesto nedostanete, užijte si krásné obrázky přírody, alespoň 
v KC Průhon na výstavě fotografií Ivana Krále. 

Hezké dny a příjemnou zábavu přeje Josef Dirbák

Úvodní slovo
Úřední hodiny
Úřadu MČ Praha 17

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

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

Czech	POINT Španielova 1280: 
v úředních hodinách živnostenského odboru

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

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

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

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

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

PŘÍŠTÍ	ZASEDÁNÍ	ZASTUPITELSTVA	MČ	PRAHA	17	SE	KONÁ	28.	6.	2017	OD	14	HODIN.
Místo	konání:	Kulturní	centrum	PRŮHON,	Socháňova	1220/27,	Praha	17	–	Řepy.
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Poskytnutí	peněžních	prostředků	formou	příspěvku	s	účelovým	určením	v	roce	2017	
příspěvkovým	organizacím	zřizovaným	MČ	Praha	17
Rada MČ souhlasila a doporučila zastupitelstvu schválit rozdělení příspěvku s účelovým určením 
v roce 2017 příspěvkovým organizacím zřizovaným MČ Praha 17.

Obec	přátelská	seniorům	2017
Rada MČ schválila podání žádosti o dotace v rámci soutěže „Obec přátelská seniorům 2017“.

„Rekonstrukce	varny	v	ZŠ	genpor.	Fr.	Peřiny,	Socháňova	1139,	Praha	6	-	Řepy“	realizace
Rada MČ rozhodla o přijetí nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce dle § 26 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na: „Re-
konstrukce varny v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Socháňova 1139, Praha 6 - Řepy“.

Návrh	na	zadání	veřejné	zakázky	malého	rozsahu	na	služby:	Studie	proveditelnosti	–	
Nové	odstavné	plochy	na	území	MČ	Praha	17
Rada MČ souhlasila se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu podle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na služby: Studie proveditelnosti – 
nové odstavné plochy na území MČ Praha 17.

Návrh	na	zadání	veřejné	zakázky	malého	rozsahu	na	stavební	práce:	Zklidnění	dopravy	
v	severovýchodní	oblasti	MČ	Praha	17,	etapa	I.	–	stavební	úpravy	ul.	Na	Bělohorské	pláni 
Rada MČ souhlasila se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu podle § 27 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na stavební 
práce: Zklidnění dopravy v severovýchodní oblasti MČ Praha 17, etapa I. – stavební úpravy 
ul. Na Bělohorské pláni.

Na Letišti Václava Havla Praha proběhne pravidelná jarní údržba, po dobu které bude uzavřena 
hlavní vzletová a přistávací dráha 06/24.
V tomto období bude převeden veškerý provoz na vedlejší dráhu 12/30. Z důvodu efektivního 
využití období uzávěry hlavní dráhy, které negativně ovlivňuje hustě osídlené oblasti Prahy 
a Kladenska, budou v tomto období na dráze a v její blízkosti provedeny další nezbytné práce 
včetně odgumování. Letiště se bude snažit, aby se vedlejší dráha využívala co nejefektivněji a aby 
se minimalizoval počet nočních letů z této dráhy. 
Věříme, že počasí umožní realizovat všechny práce dle plánovaného harmonogramu.

Mgr. Marika Janoušková,
Manažerka externí komunikace a tisková mluvčí Letiště Praha, a. s.

Uzávěra hlavní dráhy RWY 06/24 ve dnech 5. 6. – 9. 6. 2017
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Vážení čtenáři,

otvíráte červnové číslo Řepské sedmnáctky 
a já věřím, že vám zpříjemní hezké období 
začínajícího léta. Podobně jako každý rok, 
i letos je toto číslo zpravodaje nabité re-
portážemi z akcí, které se v Řepích v květnu 
udály. A že jich opravdu nebylo málo!
Ať už to byl Slavata Triatlon Tour, Den Země, 
Večer přímo muzikálový nebo třeba hasič-
ské závody. Každá z těchto akcí byla svým 
způsobem jedinečná a dovolím si tvrdit, že 
všechny se podařily.
Samozřejmě nechybí ani pozvánky na červ-
nové akce, vaší pozornosti bych ráda dopo-
ručila výstavu v KC Průhon s názvem Krá-
lovské dělení, kterou si rozhodně nenechte 
ujít. K zhlédnutí je zde až do konce června.
Ráda bych vás také upozornila na nový 
systém parkování na parkovišti mezi Billou 
a McDonaldem. Od začátku července zde 
bude možné parkovat pouze s použitím 
parkovacích hodin, 3000 kusů těchto ho-
din bude pro vás k dispozici koncem června 
zdarma v budově úřadu. Podrobnosti si mů-
žete přečíst v článku na str. 9.
Na závěr bych ráda popřála všem dětem po-
hodové zakončení školního roku, co nejlep-
ší vysvědčení a krásné vykročení k letním 
prázdninám.

Jitka Synková

Slovo starostky

Pranostiky na červen

Svatý Vít dává 
trávě pít.

Prší-li na sva
tého Petra 

a Pavla, uro
dí se hojně h

ub.

Červen mokrý a studený - 

bývají žně vždy zkaženy.

Prší-li na svatéh
o Medarda, 

budou žně deštivé.

Na svatého Antona 
 každá jahoda je červená.

Na svatého Jána otvírá se k létu brána.

Bez názvu-1   1 25.05.17   2:49

Památku padlých uctili představitelé naší městské části položením věnců na pietních místech 
v Řepích. Na fotografii zleva: tajemník úřadu Ing. Lubomír Němějc, místostarostové Jiří 
Masopust, Martin Marek, starostka Mgr. Jitka Synková a místostarosta Jaroslav Hájek tak 
připomněli 72. výročí ukončení druhé světové války.
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OTÁZKA MĚSÍCE ČERVNA

Téma měsíce: Květinové záhony
Jak se vám líbí nově vysázené květinové záhony v Řepích? Mělo by jich přibývat?

Jako každá žena mám ráda květiny. Po dlouhé zimě 
je pohled na záhon žlutých květin pohlazením a celý 
den je člověk lépe naladěn. Je to dobrý nápad. Pro-
středí, ve kterém žijeme, ve kterém se každodenně 
pohybujeme, formuje také náš život a jít ráno do 
práce kolem záhonu květin nebo haldy odpadků je 
velký rozdíl. Květiny jsou zejména ve městech ne-
jen estetickým prvkem, ale i důležitým uklidňujícím 

elementem. Pohled na květiny navozuje pocit uvolnění a vyrovnává ne-
gativní působení přetechnizovaného světa - zmírňuje stres. Pozitivní 
vliv rostlin na lidskou psychiku dokazují i četné vědecké výzkumy. Záleží 
ovšem na tom, aby tyto záhony nikdo neničil a aby městská část měla 
dostatek finančních prostředků na údržbu a zakládání nových záhonků.

Bydlím na okraji Řep, v ulici Galandova. Ve svém 
blízkém okolí jsem záhony na jaře tohoto roku nevi-
děla. Zaznamenala jsem je až v Nevanově ulici a také 
na ploše před Úřadem městské části. Pro příští jaro 
za mě určitě ano a bude-li to možné, ve větší míře.  

Musím přiznat, že jsem si květinových záhonů 
nijak zvlášť nevšiml. Myslím, že je to věc, kterou 
tady úplně nepotřebujeme. Jsem určitě spokojen, 
že v Řepích nějaká zeleň je, mám rád místní leso-
park, ale květinové záhony mě nijak neoslovují. 
Jejich založení a údržba jistě stály naši městskou 
část nemalé prostředky. Myslím, že tyto finance 
by bylo lépe využít jinak a smysluplněji.

Libor Veselý

Ing. Jaroslava Šimonová KDU-ČSL

Šárka Strachová ČSSD

Květinové záhony se mi moc líbily. Škoda, že by-
ly osázeny pouze narcisky, které rychle odkvetly, 
a v květnu z květinové krásy již mnoho nezbylo. 
Na území Řep by se mi určitě líbilo více záhonů 
s různorodými květinami, možná i trvalkami, z je-
jichž krásy bychom se mohli těšit delší dobu.

Miluše Červinková

Otázka na příští měsíc:

Letní akce v Řepích 
Jaké akce byste v Řepích uvítali během letních prázdnin?

Chcete-li se k otázce vyjádřit, kontaktujte redakci  
na e-mail: redakce@praha17.cz
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Můžete	Váš	odbor	v	krátkosti	představit?
Odbor školství a kultury zajišťuje pestrou škálu činností v oblasti státní 
správy i samosprávy. Jsme také správní oblastí pro MČ Praha-Zličín. Abych 
osvětlila naši práci srozumitelně, je naším úkolem zajistit školy a školská 
i kulturní zařízení v Řepích tak, aby měly děti zajištěná místa v mateř-
ských i základních školách, aby měly možnost rozvíjet své zájmy například 
v ZUŠ Blatiny a KC Průhon. Připravujeme rozpočet odboru, jehož součás-
tí jsou rozpočty všech škol a KC Průhon v oblasti provozní. Pro školy celé 
správní oblasti zajišťujeme podklady k rozpočtovému řízení na MHMP, kde 
jsou projednávány prostředky ze státního rozpočtu na platy zaměstnanců. 
Abych lépe přiblížila, jak v praxi vypadá tato teorie, uvedu příklad – ote-
vření jedné nové třídy v mateřské škole. Prvním úkolem je zjištění potře-
by pro takovýto krok a to znamená analyzovat situaci na základě demo-
grafické studie, výkazů a výsledků zápisů do mateřských škol. Druhým 
krokem je projednání záměru s vedením MČ Praha 17 a zařazení akce do 
plánu buď investicí, nebo oprav pro další rok. Následně je naplánován roz-
počet pro stavbu, vybavení třídy a připraveny podklady veřejné zakázky 
pro zajištění realizace akce. Na Magistrátu hl. m. Prahy je podána žádost 
o změnu v Rejstříku škol a školských zařízení v řádném termínu, což je rok 
před zahájením provozu, aby byly zajištěny finanční prostředky na platy 
zaměstnanců. Vlastní realizaci akce po výběru firmy zajistí dle rozsahu 
Odbor územního rozvoje a investic nebo technik Odboru školství a kultu-
ry. Po ukončení stavebních prací je ještě třeba ve spolupráci s ředitelkou 
novou třídu vybavit vším potřebným. Poté doložíme všechny doklady na 
Magistrát hl. města Prahy a je dokončen zápis do Rejstříku škol a školských 
zařízení. Po jeho realizaci je možné uvést novou třídu do provozu.
Podílíme se na přípravě kulturních akcí MČ Praha 17, jako je Babí léto, Den 
Země, Pálení čarodějnic a další. Monitorujeme také vypisování grantových 
programů a podílíme se na přípravě žádostí i praktické realizaci některých 
z nich. Momentálně je to především práce na MAP Praha 17 (místní akční 
plán vzdělávání).

Kolik	máte	podřízených?	
V současné době mám tři spolupracovníky. Referentku, která se věnuje 
ekonomickým záležitostem a zároveň je mou zástupkyní pro oblast škol-
ství. Nově máme i referentku pro fondy EU, která sleduje vypisování výzev 
a připravuje informace o nich pro všechny, kterých by se mohly týkat. 

Podílí se na zpracování MAP a pracích, které s grantem souvisí. Péči o bu-
dovy zajišťuje technický pracovník odboru. Jemu volají ředitelky v případě 
havárií. Připravuje spolu s ředitelkami plány oprav i jejich realizaci. Zpra-
covává podklady pro zadání veřejných zakázek pro školy i odbor a jako sta-
vební dozor pak všechny opravy zajišťuje. 

Jak	dlouho	na	úřadě	naší	městské	části	pracujete?	Jak	dlouho	jste	
na	pozici	vedoucí?
Na úřadě pracuji od roku 2008, kdy jsem byla vybrána ve výběrovém řízení 
na pozici vedoucí Odboru školství a kultury. Moje práce i Řepy se v průběhu 
této doby hodně proměnily. Budovy všech škol byly postupně zmodernizo-
vány stejně jako vybavení. Od nedostatku dětí a žáků se situace posunula 
k jejich velkému nárůstu. Také moje práce, kde jsem v prvním období přede-
vším zajišťovala dostatek kapacit škol po všech stránkách, posunula k práci 
zaměřené na zajištění podmínek kvalitní výuky. Cílem MAP, na kterém teď 
pracujeme, je užší propojení mezi školami, jejich pedagogy, ale i veřejnos-
tí. Využívat možnosti všech škol pro všechny děti a žáky a předávat dobré 
zkušenosti zkušených pedagogů mezi sebou, se teď budeme učit. 

Co	Vás	na	Vaší	práci	baví	nejvíce?
Vzhledem k tomu, že jsem původní profesí učitelka, mám největší radost, 
když dokážeme zajistit místa pro všechny zájemce v mateřských i základních 
školách. Spokojenost rodičů i dětí je velmi důležitá a myslím, že naše školy 
dnes vypadají úplně jinak než před deseti lety. Mám radost i z postupně 
vybudované tradice předávání plaket J. A. Komenského pedagogům všech 
našich škol spojené se Dnem učitelů. V loňském roce jsme poprvé vystřídali 
toto ocenění s nabídkou divadelního představení pro učitele všech našich 
škol. Doufáme, že toto rozšíření dosahu je potěšilo. Ocenění své práce si 
všichni učitelé od nás určitě zaslouží.

Co	je	naopak	nejtěžší?
Náročné úkoly nám nakládají změny v legislativě, které jsou provázeny ná-
růstem povinností, které musíme plnit, přestože stát obcím ne vždy posky-
tuje také podporu finanční pro jejich realizaci. Největší starostí, která nás 
v budoucnu čeká je zajistit místa i pro děti od dvou let v mateřských ško-
lách. Podmínky pro takhle malé děti jsou jiné než pro děti od 3 do 6 let, ať 
už mluvíme o personálním zajištění, vybavení tříd nebo stravování. Jesle, 
které kdysi tuto službu zajišťovaly, měly tyto podmínky dobře nastavené. 
Většina škol v Řepích již dlouho zajišťuje docházku dětem s různými speci-
álními potřebami a má odborníky, kteří s nimi pracují. Nové je ale množství 
podkladů, kterými jsou opatření prokazována a jejich zajištění posudkem 
Pedagogicko psychologické poradny je zase náročné na čas. 
S tím, jak postupně vzrostly počty dětí ve školách, vzrostl také počet ci-
zinců, kteří do nich docházejí. Letos je to již v základních školách téměř 
10% žáků, kteří špatně nebo vůbec nerozumí a nemluví česky. Proto 
podporujeme v rámci programu „My ve světě – svět u nás“, který je zamě-
řen na jazykové vzdělávání, nejen výjezdy dětí do zahraničí, ale i studium 
učitelů, aby se dokázali s rodiči cizinci i dětmi domluvit. 

Děkuji za rozhovor.
Radka Sálusová

Otázky pro Naděždu Zemanovou
Červnové číslo Řepské 17 vám přináší rozhovor s Mgr. Naděždou Zemanovou, vedoucí Odboru školství a kultury.

Mgr.	Naděžda	Zemanová	(57	let)
•  Vzdělání: vysokoškolské
•  Stav: vdaná, dva synové, jeden vnuk 
•  Záliby – divadlo, hudba, knihy, cestování po Čechách
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„Pálení čarodějnic“ je bezesporu akcí, na kterou 
se každoročně těší malí i velcí. Mám tedy velkou 
radost, že letos se tato milá akce konala v Řepích 
hned dvakrát. V sobotu 29. dubna otevřel své brány 
pro všechny čaroděje a čarodějky Kulturní dům na 
Bílé Hoře, 30. dubna se vatra zapalovala na louce 
před úřadem.
Myslím, že obě akce byly velice vydařené a malí 
i velcí čarodějové měli možnost užít si čarodějné 
rejdění. Obě akce přinesly zajímavý program a zpes-
třily závěr dubna všem příchozím. Dovolte mi tedy 
touto cestou poděkovat všem, kteří se na akci „Pá-
lení čarodějnic“ podíleli. 
Mé díky současně patří i všem sponzorům, bez je-
jichž pomoci by akce jistě nebyla tak úspěšná. Právě 
díky spolupráci všech těchto lidí jsme měli možnost 
opět si vychutnat kouzelnou atmosféru tohoto jedi-
nečného odpoledne a večera.

Velice děkuji Sboru dobrovolných hasičů Praha-Ře-
py, firmě Sadovnický a zahradnický servis  Chládek, 

Poděkování pro všechny!

 Městské policii, Policii ČR, Centru so-
ciálně zdravotních služeb, skupině Py-
roterra, hudební skupině Hrací skříň 
Praha, Vězeňské službě ČR, všem účin-
kujícím dětem a jejich vedení, učitelkám 
ze ZŠ genpor. Fr. Peřiny a v neposlední 
řadě mým spolupracovníkům z Městské 
části Praha 17 a KC Průhon. Za modero-
vání akce patří můj dík Kristýně Pixové.

Poděkování za finanční podporu a věc-
né dary patří firmě: Erilens s.r.o.,  
OK – VET, s.r.o., McDonald’s, Pekařství 
cukrářství Erika, Knihy-papír Josef Gu-
riča, Pražské služby, a.s., Fotomobil 
Mařík, Autosalon Klokočka,  Gawnet, 
Restaurace Sokol a Restaurace Šalan-
da, Letiště Praha a.s.

Mgr. Jitka Synková, 
starostka
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Ve čtvrtek 11. května proběhla v KC Průhon další z řady vernisáží zaha-
jujících výstavu. Ta současná, nesoucí titul Královské dělení, je opravdu 
unikátní, a to nejen prolnutím stylů a technik, ale i autory samotnými. 
Za názvem se totiž skrývá neobyčejný talent rodiny uměleckého fotografa 
Ivana Krále. Vystavené fotografie vás doslova vtáhnou svou atmosférou, 
ale z rozjímání nad krajinami naplněnými poklidem budete velmi brzy 
vy trženi díky rozverným dílům Markéty, fascinujícímu zachycení detailů 
v přírodě Davida a plátny v industriálním stylu Lucie – tedy dětí Ivana Krá-
le. Nadchnou vás svým vnímáním světa, přírody i úplně běžných maličkos-
tí, které denně bezmyšlenkovitě míjíme. 
Vernisáž proběhla v podvečerních hodinách za přítomnosti nejen autorů 
samotných, ale i mnoha hostů, kteří velmi rychle zaplnili prostory KC Prů-
hon. Akad. sochař Milan Martiník a akad. malíř Josef Velčovský spolu se 
starostkou Jitkou Synkovou a ředitelem KC Průhon Alešem Koutným, ver-
nisáž zahájili. Výstavu podpořila svou účastí i Eva Pilarová s manželem. 

O doladění už tak příjemné atmosféry se v podobě hudebního doprovodu 
postarala symbolicky další rodina – Bernášků – svou hrou na violoncello, 
housle a flétny. 
Výstava je zdarma a potrvá v galerii KC Průhon do konce června. Určitě si ji 
nenechte ujít! -mish-

Královské dělení v KC Průhon

Foto: Michaela Dvořáková

Foto: Michaela Dvořáková

To jsou slova Tomáše Slavaty o projektu, který v roce 2012 získal ocenění 
jako nejlepší charitativní projekt roku a jehož sedmý ročník se konal na 
louce před radnicí 9. května odpoledne a symbolicky tak odstartoval celou 
sérii závodů po České republice. 
Na ten letošní ročník se sjely děti nejen ze širokého okolí, ale také ze šesti 
dětských domovů z Prahy a středočeského kraje! 
Slavata Triatlon Tour je pozměněnou verzí klasického triatlonu, tedy pla-
vání, jízdy na kole a běhu. Jelikož s vodou bývá často potíž, děti mají jako 
první disciplínu tzv. kachny, tedy chůzi v podřepu, na kterou navazuje jíz-
da na kole a následně běh. Vše po předem vyznačené trase, která se při-
způsobuje věku dětí ve skupinách. Koneckonců ti nejmenší závodníci jezdí 
na odrážedlech.

Jako vždy panovala na louce skvělá nálada okořeněná touhou po výhře. 
Samozřejmě jsme se dočkali i slz z vyčerpání nebo případného nezdaru, ale 
jak řekla v úvodu závodů starostka městské části Jitka Synková: „Počasí 
nám úplně nepřeje, je docela zima, ale i kvůli tomu, že jste se nenechali 
případnými rozmary počasí odradit a přijeli jste závodit, jste již teď vítězi 
všichni!“ 

Pokud jste tedy nebyli se svými dětmi, vnoučaty nebo kamarády závodit 
letos, určitě si nenechte ujít příští ročník. A pokud nemáte kolo, nevadí. 
Při registraci vám bude zdarma veškeré vybavení půjčeno. 

-mish-

Slavata Triatlon Tour 2017
„Dá se říci, že Slavata Triatlon Tour je takovou střechou toho všeho, co dělám, je to prostředí, kde mohu spojit všechny ty děti, 
jak z dětských domovů, tak základních škol. Je to triatlonová tour, která dává šanci naprosto každému dítěti. Snažím se spojit 
dva rozdílné světy, které naše společnost oddělila a přitom si každý zasluhuje dostat rovnocennou šanci.

Foto: -mish-

Foto: Michaela Dvořáková



ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8

Kam s bioodpadem

Biovoky jsou financovány z prostředků Magistrátu hlavního města Prahy. 

UPOZORNĚNÍ!
Biovoky budou přistavovány po dobu maximálně 3 hodin, v případě na-
plně ní kontejneru před koncem doby přistavení budou kontejnery měněny 
za prázdné. 

Stanoviště	BIOVOK:

•		 4.	6.	(ne)		13	–	16	hod. – Křižovatka ul. Laudova x K Trninám
•	11.	6.	(ne)			 9	–	12	hod.	–	Parkoviště Hofbauerova x Žufanova
•	18.	6.	(ne)			 9	–	12	hod. –  Na Bělohorské pláni x U Boroviček
•	18.	6.	(ne)		13	–	16	hod. –  Parkoviště v ul. Na Moklině 

(u rest. U Hasiče)

Přistavované kontejnery budou s obsluhou.

Nebezpečný odpad
V rámci organizovaného mobilního sběru nebezpečných odpadů mo-
hou občané, prostřednictvím obsluhy vozidla, bezplatně odevzdat 
k odstranění následující druhy nebezpečných odpadů: 

✗	  rozpouštědla

✗	  kyseliny, zásady 

✗	  fotochemikálie,  pesticidy 

✗	  zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti (teploměry) 

✗	  olej a tuk (kromě jedlého) 

✗	  barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice 

✗	  detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky) 

✗	  léčiva, baterie a akumulátory 

Kontaktní	tel.	na	řidiče	pro	případ	nenalezení	svozového	vozidla:
725	562	312,	725	562	318

Ing. Jaroslava Hrdličková,
Odbor životního prostředí a dopravy

N

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

•				 9.	6.	(pá) 14 – 18 hod. Parkoviště Drahoňovského

•			10.	6.	(so)	 12 – 16 hod. Na Bělohorské pláni x U Boroviček

•			15.	6.	(čt) 14 – 18 hod. Parkoviště Hofbauerova x Žufanova

•			16.	6.	(pá) 14 – 18 hod. Křižovatka ul. Laudova x K Trninám

•			23.	6.	(pá) 14 – 18 hod.  Parkoviště u objektu Bílý Beránek 
(Šímova ul.)

•			24.	6.	(so)	 12 – 16 hod.  Parkoviště v ul. Na Moklině 
(u rest. U Hasiče)

Co	lze	odložit	do	VOK
VOK jsou určeny pouze pro objemný	odpad	z	domácností jako je např. 
nábytek, sportovní náčiní (lyže, jízdní kola apod.), koberce, podlaho-
vé PVC, umyvadla a záchodové mísy.

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

nádoby (popelnice, kontejneru) 

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

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

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

✗			stavební	suť

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

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

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

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

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

Ing. Jaroslava Hrdličková,
Odbor životního prostředí a dopravy

Městská část Praha 17 není zodpovědná za případné změny časů 
ani termínů přistavení VOK. Služby jsou financované z prostředků 
Magistrátu hl. m. Prahy a zprostředkovávány společností 
Pražské služby a. s. a FCC Group s.r.o. (dříve A.S.A.). V případě, že 
zjistíte nedostatky v poskytované službě, nahlaste tuto skutečnost 
prostřednictvím emailu callcentrum@psas.cz /  
cisterepy@praha17.cz nebo na tel.: 235 300 655. Děkujeme!

UPOZORNĚNÍ	PRO	OBČANY

Trasa	A			3.	6.	(sobota)

1. ul. Žalanského (parkoviště u Penny Marketu)  8.00 –  8.20

2. křižovatka ul. Severýnova – Kolínova  8.30 –  8.50

3. křižovatka ul. Žalanského – Ke Kaménce  9.00 –  9.20

4. ul. Čistovická (parkoviště proti Scuderia Praha)  9.30 –  9.50

5. křižovatka ul. Opuková – Boršovská 10.00 – 10.20

6. křižovatka ul. Třanovského – Čistovická 10.30 – 10.50

7. křižovatka ul. Ke Kulturnímu domu – Opuková 11.00 – 11.20

8. křižovatka ul. K Motolu – Čistovická 11.30 – 11.50

Trasa	B			8.	7.	(sobota)	

1. ul. Skuteckého (parkoviště proti domu 1085)  8.00 –  8.20

2. ul. Laudova (slepé rameno – nad ZŠ)  8.30 –  8.50

3.  ul. Nevanova (proti bývalému zdravotnímu 
středisku č. 1079)

 9.00 –  9.20

4. ul. Nevanova (u prodejny Žabka č. 1050)  9.30 –  9.50

5. ul. Mrkvičkova (dle možnosti zastavení) 10.00 – 10.20

6. ul. Na Fialce I. 10.30 – 10.50

7. ul. Brunnerova (parkoviště) 11.00 – 11.20

8. křižovatka ul. Březanova – U Boroviček 11.30 – 11.50
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Mobilní sběrný dvůr v Řepích
Mobilní	sběrný	dvůr	(dále	jen	MSD)	funguje	jako	dočasné	stano-
viště	sběrných	nádob	a	velkoobjemových	kontejnerů	na	zpevněné	
ploše	určené	pro	krátkodobý	sběr	určitých	druhů	odpadu	od	osob	
s	trvalým	pobytem	na	území	hl.	m.	Prahy.	

MSD přistavuje svozová společnost Pražské služby, a.s., na základě 
smlouvy s hl. m. Prahou, která službu MSD organizuje. Svozová spo-
lečnost povede evidenci občanů, kteří zde odloží odpad – jméno a pří-
jmení, adresa, složka komunálního odpadu, množství. 

V MSD lze ZDARMA odložit – objemný	odpad,	dřevěný	odpad,	odpad	
ze	zeleně	a	stavební	suť.

Termín	a	místo	přistavení	MSD	v	červnu
	 8.	6.	(čtvrtek)	13	–	19	hod.	–  parkoviště u objektu Bílý Beránek 

(Šímova ul.)

24.	6.	(sobota)	10	–	16	hod.	–  parkoviště Drahoňovského

Praha v létě zazáří červenou 
Městské části se zapojí do velké sběrové akce na podporu 
recyklace drobného elektra.

Na podporu správného třídění drobného elektrozařízení vznikl ve spo-
lupráci s Magistrátem hl. m. Prahy projekt „Praha v červeném“, který 
startuje na začátku června a potrvá až do konce srpna 2017. 
Během těchto tří měsíců budou mezi sebou soutěžit všechny městské 
části hl. města Prahy v množství nasbíraného elektrozařízení. Měst-
ská část, která za léto nasbírá nejvíce 
kilogramů, bude oceněna certifikátem 
ASEKOL a věcným darem, který popu-
tuje do vybraného potřebného zařízení 
v dané městské části. Neváhejte tedy 
projít své šuplíky a skříně a vyhodit 
staré elektro do červeného kontejneru 
ASEKOL. Ten nejblíže vašemu domovu 
naleznete na internetových stránkách 
MČ Praha 17 www.repy.cz

Více informací o sběrové akci naleznete na webovém portálu životního 
prostředí hl. m. Prahy: http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/
pro_obcany/novinky_a_pilotni_projekty/praha_v_cervenem.html

Do	červeného	kontejneru	ASEKOL
patří: baterie a drobná elektrozařízení jako např. kalkulačky, 
nabíječky, rádia, drobné PC vybavení, discmany, telefony, 
elektronické hračky apod.
nepatří: TV, monitory, zářivky, úsporné žárovky, CD a velké domácí 
spotřebiče, např. lednice pračky, chladničky apod.

Termíny přistavení:  
Dne 20. 6. 2017  
od 8 do 11 hod.

Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu 
Fiat Ducato, označeném logem Pražské plynárenské, a. s., 
zaparkovaném na parkovišti u úřadu MČ Praha 17 – Řepy, 
Žalanského 291/12b.

Španielova 1280
Tel.: 234 683 111

¾ Odbor výstavby
¾  Odbor územního rozvoje 

a investic

¾ Odbor živnostenský

Makovského 1141/11
Tel.: 234 683 111

¾  Oddělení sociálně-právní 
ochrany dětí

¾  Oddělení sociální péče 
a prevence

Městská policie Praha-Řepy
Makovského 1227, tel.: 235 316 122

Autohlídka OŘ 13: 222 025 721 (722)

Česká pošta, s. p.
Makovského 1349/2a
Tel.: 235 313 201
Otevírací doba:  
Po – Pá: 8 – 19 hodin
So: 9 – 13 hodin
Ne: zavřeno

Bendova 1121/5
¾  Odbor životního prostředí 

a dopravy
Tel.: 235 300 003

¾  Odbor školství a kultury
Tel.: 235 311 793

Centrum sociálně 
zdravotních služeb
Bendova 1121/5
Tel.: 235 313 182

Kulturní centrum Průhon
Socháňova 1220/27
Tel. produkce: 702 202 097
Tel. knihovna: 601 324 852

Řepy v mobilu
Oficiální mobilní aplikace 
MČ Praha 17 – Řepy

Úřad městské části Praha 17
Žalanského 291/12b

163 00 Praha 6 – Řepy
Tel.: 234 683 111

www.repy.cz

Stáhněte si aplikaci:

ČAS ZAPARKOVÁNÍ
Řidič je povinen nastavit na parkovacím kotouči 

čas zaparkování a parkovací kotouč umístit 
na viditelném místě ve vozidle.

MĚSTSKÁ ČÁST

PRAHA 17

Užitkové
vozy

www.klokocka.cz
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Pod Slánskou  
zaparkujeme 
bez problémů...
Od letošního července dochází k úpravě provozu na místní 
komunikaci pod přemostěním Slánské (parkoviště pod 
mostem u Billy a McDonaldu), kde bude možné zaparkovat 
ve všední dny v čase od 7.00 do 19.00 hod., max. 2 hod. 
výhradně s parkovacím kotoučem. 

Toto parkoviště bude označeno svislou dopravní značkou „Parkoviště 
s parkovacím kotoučem“ (č. IP 13b), na kterém řidič musí při začátku stání 
umístit kotouč viditelně ve vozidle a nastavit na něm dobu začátku stání, 
kterou nesmí až do odjezdu měnit. 
Pro řidiče z toho vyplývá povinnost pořídit si do auta parkovací kotouč 
neboli parkovací hodiny. Tyto kotouče jsou přenosné, mohou být využívá-
ny i v jiných vozidlech a městech a mají různé podoby. Vzhledem k tomu, 
že se nejedná o placené parkovací zóny, nepřináší toto opatření řidičům 
žádné finanční náklady, krom jednorázového zakoupení parkovacího ko-
touče v ceně cca 20 Kč. Městská část bude mít 3000 ks parkovacích hodin 
ke konci června zdarma k dispozici pro řepské občany. Vyzvednout si je 
můžete v budově úřadu, v Žalanského ulici. 

Martin Marek,
zástupce starostky
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V minulé Řepské 17 (květen 2017, ročník 23) na straně 17 byl publikován 
příspěvek s názvem Bizarní příběh jednoho pronájmu. Jako právník pova-
žuji za svou profesní povinnost se k obsahu tohoto příspěvku z hlediska 
zákonnosti postupu Městské části Praha 17 vyjádřit.

1.		K	záměru	Městské	části	Praha	17	provozovat	na	území	Prahy	17	
Psychosomatické	centrum	pro	rodinu	a	dítě	s	integrovanou	
mateřskou	školou

V důsledku výpovědi smlouvy o nájmu přístavby budovy Žalanského 
čp. 68/54 ze strany dosavadního nájemce Vysoké školy regionálního roz-
voje Městská část Praha 17 musela zvažovat její další hospodárné využití 
ve veřejném zájmu. Vzhledem ke špatnému stavebně technickému stavu 
tento objekt nutně vyžadoval komplexní rekonstrukci. Rada městské části 
Praha 17 v rámci svých zákonných kompetencí podle § 94 odst. 3 zákona 
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, za 
účelem rozšíření komplexní péče o zdraví dětí a rodin, a to zejména rodin 
s dětmi s psychofyzickými poruchami, schválila svým usnesením záměr na 
pronájem uvedené nemovitosti za účelem provozování psychosomatické-
ho centra pro rodinu a dítě s integrovanou mateřskou školou. 

2.		K	publikaci	záměru	Městské	části	Praha	17	provozovat	na	
území	Prahy	17	Psychosomatické	centrum	pro	rodinu	a	dítě	
s	integrovanou	mateřskou	školou	a	k	výběru	provozovatele

Za tím účelem v souladu s § 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb. byl zveřej-
něn na úřední desce a na webových stránkách www.repy.cz po zákonem 
stanovenou patnáctidenní dobu neadresný záměr pronajmout budovu pří-
stavby za účelem provozování Psychosomatického centra pro rodinu a dítě 
s integrovanou mateřskou školou. Tím Městská část Praha 17 transparent-
ně a plně v souladu se zákonem publikovala svůj úmysl. Každý občan tak 
měl možnost se k uvedenému záměru vyjádřit. Kdokoli, kdo by měl zájem 
o pronájem objektu za stanoveným účelem, měl možnost předložit svou 
nabídku. Ze strany občanů se nikdo nevyjádřil. Jedinou nabídku podala 
společnost Augmentum, s.r.o. se sídlem Gallašova 581/10, Praha 17 - Ře-
py, PSČ 162 00, IČ: 24803341. Tato společnost prokázala, že má předpokla-
dy k tomu, aby jako nájemce mohla naplnit to, co bylo předmětem záměru 
Městské části Praha 17. 
V této souvislosti je třeba podotknout, že obce ani městské části nemají 
zákonem stanovenou povinnost vyhlašovat veřejnou soutěž na pronájem 
nemovitostí. Obce a městské části v praxi tento administrativně i finančně 
náročný institut používají zcela výjimečně, a to pouze u pronájmu objektů 
velkého rozsahu nebo zvláštní důležitosti. Pronájem nemovitostí nespadá 
do režimu právní úpravy pro zadávání veřejných zakázek. 

3.		K	uzavření	smlouvy	s	provozovatelem	Psychosomatického	centra	
pro	rodinu	a	dítě	s	integrovanou	mateřskou	školou

   
Vzhledem k tomu, že objekt pronájmu nebylo možné vzhledem k jeho 
špatnému stavebně technickému stavu k naplnění uvedeného záměru 
pronajmout, aniž by byla provedena jeho komplexní rekonstrukce včet-
ně akomodace k jeho novému využití, Rada městské části Praha 17 svým 
usnesením schválila, aby se společností Augmentum, s.r.o. byla uzavřena 
smlouva o smlouvě budoucí o nájmu. Budoucí nájemce se v této standard-

ní smlouvě pod sankcí zavázal bezprostředně po kolaudaci uzavřít s Měst-
skou částí Praha 17, jakožto pronajímatelem, smlouvu o nájmu objektu 
na dobu deset let s možností prodloužení nájmu. Budoucí pronajímatel 
se v této smlouvě zavázal provést rekonstrukci objektu a jeho akomodaci 
ke schválenému účelu. Smlouva o smlouvě budoucí byla opatřena dolož-
kou podle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb. a byla uzavřena ve shodě 
s § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

4.		Ke	stanovení	výše	nájemného

Vzhledem k tomu, že se přihlásil pouze jeden zájemce o pronájem objektu, 
logicky nebyl možný výběr nájemce podle výše nabídnuté ceny nájmu. Je 
potřeba vzít v úvahu skutečnost, že provozování Psychosomatického cen-
tra s integrovanou mateřskou školou podle záměru Městské části Praha 17 
je činností vyžadující specifické odbornosti, a tudíž okruh potenciálních 
provozovatelů není příliš široký. Aby byla jistota, že po provedení rekon-
strukce stavby a její akomodace bude k dispozici vhodný provozovatel, 
s nímž bude neprodleně uzavřena smlouva o nájmu objektu, byl schválený 
záměr pronájmu objektu ke stanovenému účelu zveřejněn ještě před zahá-
jením stavebních prací. S jediným přihlášeným zájemcem byla uzavřena 
smlouva o smlouvě budoucí, v níž bylo ujednáno, že nájemné bude stano-
vené ve výši v místě obvyklé v navazující smlouvě o nájmu, tj. bezprostřed-
ně před zahájením nájmu. Tato cena byla v souladu se zákonem stanovena 
znaleckým posudkem, o jehož správnosti nejsou důvodné pochybnosti.   

5.		K	výběru	zhotovitele	projektu	rekonstrukce	objektu	pro	
psychosomatické	centrum	pro	rodinu	a	dítě	s	integrovanou	
mateřskou	školou

Za účelem rekonstrukce objektu budoucího pronájmu Rada městské části 
Praha 17 schválila v souladu s tehdy platným zákonem č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, podle § 12 odst. 3 
tohoto zákona vypsání výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu na 
zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti. Jed-
nalo se o standardní postup při zadávání veřejných zakázek, který byl 
plně v souladu s tehdy platnou právní úpravou. Stejně tak probíhal i vý-
běr zhotovitele, kdy na základě doporučení výběrové komise Rada měst-
ské části Praha 17 svým usnesením schválila, aby se s výběrovou komisí 
doporučeným uchazečem uzavřela smlouva o dílo. 
 
Závěr

Z výše uvedeného popisu právně relevantně doložitelných skutečností jed-
noznačně vyplývá, že Rada městské části Praha 17 v procesu schvalování 
záměru zřídit Psychosomatické centrum pro rodinu a dítě s integrovanou 
mateřskou školou, v postupu při výběru a uzavření smlouvy s provozo-
vatelem, jakož i při výběru zhotovitele projektu na rekonstrukci objek-
tu, jednala plně v souladu s platnými právními předpisy, transparentně 
a způsobem obvyklým při pronajímání objektů a při zadávání veřejných 
zakázek. Plný text Smlouvy o nájmu včetně všech příloh je podle zákona 
č. 314/2015 Sb., o registru smluv, zveřejněna a je k dispozici na webové 
adrese https://smlouvy.gov.cz/smlouva/1976926.

Ing. ThDr. PhDr. JUDr. Leo Salvet, Ph.D.

Právní stanovisko – reakce na příspěvek 
„Bizarní příběh jednoho pronájmu“
Ing. ThDr. PhDr. JUDr. Leo Salvet, Ph.D., vedoucí právního oddělení Úřadu městské části Praha 17.
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Další setkání Poradního sboru se uskutečnilo v podvečer 24. dubna v za-
sedací síni řepské radnice. Jako pokaždé se účastnilo vedení naší měst-
ské části. Za řepské volební okrsky se zúčastnilo osm zástupců. 
Nejprve přišly na řadu otázky, které vyplynuly z předchozího setkání 
a které se týkaly údržby křovin podél cyklostezky od Domova sv. Karla 
Boromejského k mostu. Vzhledem k tomu, že tato oblast spadá pod Zli-
čín, byla tato žádost o údržbu zaurgována. S úklidem souviselo i několik 
dalších dotazů, které se týkaly oblastí kolem fotbalového hřiště, ulice 
Na Chobotě, kolem rybníku nebo třeba u nádraží. 
Další body se opakovaně vracely k informovanosti občanů prostřednic-
tvím webových stránek a Facebooku a výsledkem bylo, že webové strán-

ky jsou pro úřad a občany prioritou, zatímco Facebook není tak důležitý. 
Padl i dotaz na aktualizaci informací o řepských lékařích. Pokud ovšem 
samotní lékaři neoznámí změnu na úřad, je složité tyto informace získat 
jinak. 
Řešily se také i body týkající se Sportovního centra Na Chobotě a termí-
nu jeho dostavby, studie k Centrálnímu parku, situace v Čistovické ulici 
a mnohé další.
Podrobný zápis ze zasedání Poradního sboru naleznete na webových 
stránkách www.repy.cz v sekci Rozvoj obce / Poradní sbor. Další setkání 
proběhne opět za čtvrt roku.

-mish-

Řepský Poradní sbor se opět sešel

„Jé, tady je to krásné!“ překvapivě reagovali předškoláci z MŠ Bendova při 
vstupu do zahrádkářské osady Opuková v Řepích. 
Pozvala jsem je na návštěvu v rámci vzdělávacího programu, kdy se v te-
matickém bloku věnujeme živé přírodě. Už Komenský řekl: „Učte děti po-
znávat svět všemi smysly,“ a tak když jsem se od několika dětí dozvěděla, 
že brambory rostou na stromě, cibule se prodává v obchodě a příroda je 
jen na horách, vzali jsme si kufříky a vyrazili za poznáním.
„To je Tvoje veliká zahrada? A Ty máš tolik domečků?“ kladly mi děti jednu 
otázku za druhou. Nejdříve jsem jim vysvětlila, co je to vlastně zahrádkářská 
osada a jak velký význam má konkrétně pro mě a ostatní lidi z velkoměsta. 
Jakou radost a užitek jim přináší práce a odpočinek na jejich zahrádkách. 
Procházkou mezi zahrádkami děti nejvíce zaujaly barevné květy tulipánů, 
narcisů a modřenců. Na probouzející se bylinkové zahrádce ochutnaly lístky 
máty, petrželky a pažitku. Vyzkoušely si zasadit semínka hrachu, slunečnice 
a kukuřice. Konečně viděly brázdy se zasazenými bramborami, i když na ně 
nejdříve reagovaly se slovy: „Ten krtek má ale dlouhé hromádky“. 
Ani jsem nemusela malé návštěvníky příliš pobízet k tomu, aby své zážit-

ky a postřehy z okolní jarní přírody nakreslili. Každý si vybral místo, kde 
se cítil nejlépe a kde jej něco zaujalo. Najednou jsem svých 28 hlučných, 
akčních, městských předškoláků ani nepoznávala. V náručí zahrádkářské 
osady se dokonale zklidnili a soustředili na svou kresbu.
Hotové obrázky jsme si pak společně prohlédli a děti sdělovaly, co je nej-
více zaujalo. V kresbách převažovaly květy tulipánů a modřenců. Dokonce 
se na jednom z obrázků objevila vana s odstátou dešťovou vodou a v kon-
trastu s ní usmívající se květiny a víly. Když jsem zamykala branku a děti se 
ocitly opět na chodníku v těsné blízkosti projíždějících aut, zeptalo se mě 
několik z nich: „A půjdeme sem ještě někdy?“ a já jim slíbila, že si návštěvu 
určitě brzy zopakujeme. Vždyť, kdo by zaléval hrášek?
Za tuto krásnou přírodní městskou oázu, která poskytuje pracovitým lidem 
radost z pobytu v přírodě a zkrášluje naše okolí, je potřeba vyjádřit úctu 
všem zahrádkářům sdružených v zahrádkářských osadách a v neposlední 
řadě Úřadu městské části Praha 17, který svým přístupem vytváří velmi 
dobré podmínky pro jejich zájmy a práci. 
Občané Řep si mohou obrázky dětí prohlédnout na plotě zahrádkářské osa-
dy v ulici Opuková a U Boroviček. Marcela Komínová

Jaro v zahrádkách očima dětí

Foto: Archiv MŠ Bendova

Letošní rok je pro všechny zahrádkáře jubilejní. Před 60. lety byl založen 
Český svaz zahrádkářů, který sdružuje všechny milovníky přírody v repub-
lice. U této významné příležitosti doporučila republiková rada ČZS ocenit 
i nečleny, kteří se významnou měrou zasloužili o rozvoj zahrádkářského 
hnutí v jejich obvodu. Na území Řep hospodaří 47 vesměs obyvatel Pra-
hy 17 v základní organizaci Opukova. Vedení organizace navrhlo na nej-

vyšší svazové ocenění dva zástupce starostky – Martina Marka a Jaroslava 
Hájka a oba nejvyšší orgán svazu schválil. U příležitosti členské schůze 
organizace si stříbrnou medaili svazu převzal osobně z rukou předsedky-
ně Marty Pawlicové Martin Marek (na snímku), Jaroslav Hájek si ji převzal 
v kanceláři na úřadě.  

Ing. Marta Pawlicová

Zahrádkáři jubilují

Foto: Archiv MŠ Bendova



	 2.	6. – Hrajeme hry na zahradě

	 6.	6. – Batikujeme trička

	 7.	6. – Učíme se chodit na slacklinu

	 9.	6. – Výroba solných skleniček

13.	6.	– Výroba přívěšků na klíče či telefony

14.	6. – Vyrábíme si své desky na vysvědčení 

16.	6. – Hrajeme hru „Co na to Češi“

20.	6. – Malujeme plakáty na naší DISCO PÁRTY 

21.	6. – Výroba přívěšků

23.	6. – Dekorace z mořských lastur

27.	6. – Hrajeme „Máš minutu“

28.	6. –  Vítání prázdnin, „DISCO Klubu 17“,  
Den otevřených dveří

30.	6. – Turnaj v pétanque a „Hola hou“
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Programy pro řepské seniory červen 2017

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

PhDr. Jindřich Kadlec, ředitel CSZS

Klub	seniorů	Průhon
Každé úterý od 9 do 11 hodin v Klubu 17,  
Socháňova 1221, Praha 17.
Klub vede Ivana Jelínková.
Program	 v	 červnu:	 6.	 6. Promítání fotogra-
fií z klubových akcí, 13.	 6. Volný program, 
20.	 6. Grilování s Klubem, 27.	 6. Volný pro-
gram.

Klub	 Gemini	 (zdravotně	 znevýhodnění)

První pondělí v měsíci zrušeno, každé další 
pondělí od 14.30 do 16.30 hodin v Klubu 17, 
Socháňova 1221, Praha 17. 
Klub vede Martin Prouza.
Program	 v	 červnu:	 12.	 6. Hra se slovy a tré-
nink paměti, 19.	6. Karaoke a jiné společenské 
hry, 26.	6. Předprázdninové grilování.

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	červnu:	7.	6. Prevence úrazu senior-
ského věku, beseda s MUDr. Danuší Antošovou,	
14.	6. Beseda s pí Novákovou – „Bylinky okolo 
nás“, 21.	6. Volný program, 28.	6.	Volný pro-
gram.

Klub	seniorů	Centrum
Setkávání vždy v úterý od 9 do 11 hodin v CSZS, 
Bendova 1121, Praha 17.
Klub vede Jitka Hanzlová. 
Program	 v	 červnu:	 6.	 6.	 Botanická zahrada 
v Troji – výlet,	13.	6.	Volný program, 20.	6. Be-
seda na téma „Kam na dovolenou“, 27.	6. Film 
na přání.

Klub	aktivního	stáří	(KLAS)
Každé pondělí, vždy od 14 do 16 hodin, Kul-
turáček na Bílé Hoře, Ke Kulturnímu domu 14, 
Praha 17. Klub vede Karla Stýblová.
Program	 v	 červnu:	 5.	 6. Beseda s místosta-
rostou J. Hájkem, 12.	 6. Slavíme jubilanty, 
k poslechu hraje „Sparťanka“, 19.	6. Klubové 
grilování, 26.	 6. Cvičení na židlích s pí Maxi-
novou.

Plán Klubu 17        červen 2017

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

CESTOVNÍ DOKLADY 
P O Z O R ! ! !

Upozorňujeme žadatele, že	v	měsících	červen,	červenec,	srpen,	
září, kdy je zvýšený zájem o vyřízení cestovního dokladu je	nutno	
se	objednat, neboť denní kapacita bývá již dopředu vyčerpána. 

Požádat	o	cestovní	doklad	si	můžete	na	kterémkoliv	úřadě	
městské	části	v	Praze,	který	má	agendu	osobních	dokladů,	
nebo	i	mimo	Prahu.	Žádost	o	osobní	doklady	není	vázána	
trvalým	pobytem.	

Objednat se můžete na webových stránkách našeho úřadu, pomocí 
žlutého	odkazu	WebCall	–	Elektronické	objednání,	který je umístěn 
na hlavní stránce vlevo dole nebo prostřednictvím podatelny našeho 
úřadu –	tel. 234 683 111.

Děkujeme! 
Odbor občansko-správní
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Den matek je jednou z akcí, jejíž oslava se v naší městské části stala již tra-
dicí. Jako každý rok, i letos se druhou květnovou neděli, na kterou tento 
svátek celosvětového významu připadá, sešlo v řepské Sokolovně zhruba 
100 maminek, babiček a prababiček, které se přišly pobavit, popovídat si, 
zavzpomínat a hlavně si společně užít hezkého odpoledne. 
Po úvodních slovech PhDr. Jindřicha Kadlece, starostky městské části 
Mgr. Jitky Synkové a Ing. Jaroslavy Šimonové přišly na řadu osobní gratu-
lace s květinou. Příjemnou a uvolněnou atmosféru vytvářela kapela Vita-
mín, která po celou dobu hrála písničky na přání – a že jich bylo! A co by to 
bylo za oslavu bez zákusků, chlebíčků, skleničky vína a tance? Samozřej-
mě, ani to nechybělo a bylo patrné, že se oslava vydařila.

Ještě jednou tedy dodatečně přejeme všem maminkám hodně zdraví 
a spokojenosti.

-mish-

V Řepích se slavil Den matek

Krizová služba pomáhá 
lidem v krizi
Již druhým rokem pomáhá krizová služba dospělým lidem se zkušenos-
tí s duševním onemocněním, jejich rodinám a blízkým. Krizovou služ-
bu poskytuje Centrum Břevnov, Fokus Praha každý všední den od 16 
do 20 hodin. Služba nabízí telefonické konzultace a po domluvě také 
osobní konzultace v prostorách centra. Pro obyvatele Prahy 5, 6, 7, 13 
a 17 nabízí výjezdy do domácího prostředí.
„Lidé se na krizovou službu nejčastěji obracejí v situaci, kdy potřebují 
podporu, pomoc či radu. Cílem krizové služby je pomoci co nejlépe zvlád-
nout náročnou životní situaci těm, kteří se na službu obrátí. Nejčastěji 
krizovou službu vyhledají lidé, kteří se nachází v psychické krizi například 
z důvodu rozpadu partnerství, ztráty blízkého člověka, ztráty existenč-
ních jistot nebo z důvodu probíhající akutní fáze duševního onemocnění. 
Na službu se také obracejí rodiny a blízcí nemocného“, říká Petr Hudlič-
ka, ředitel Centra Břevnov.
Krizová služba je zaměřena na okamžitou podporu při zvládání nároč-
ných životních situací, která představuje neúnosnou psychickou zátěž. 
Službu mohou využít lidé, kteří nemohou náročnou situaci zvládnout 
sami a potřebují podporu, pomoc či radu.

Krizovou	službu	je	možné	kontaktovat	každý	všední	den		
od	16	do	20		hodin	na	telefonu

778	736	364	a	po	telefonické	dohodě	osobně		
na	adrese	Meziškolská		2,	Praha	6.	

Na	službu	je	možné	se	také	obrátit	prostřednictvím	mailu:		
krize.brevnov@fokus-praha.cz.

Foto: -mish-

Senioři v centru dění
Vzhledem k prodlužujícímu se věku se problematika aktivního stárnutí do-
stává do popředí i v České republice. Kromě schopnosti být fyzicky aktivní 
se tím myslí i zapojení seniorů do společenského, ekonomického, kultur-
ního i občanského života. A o to se snaží i Česká asociace pečovatelské 
služby, která v letošním roce dostala od Magistrátu hl. města Prahy fi-
nanční zdroje z Programu na podporu vzdělávání seniorů na území hlavní-
ho města Prahy hned na dva osvětové projekty. 
Cílem prvního projektu „Obrana	seniorů	proti	nekalým	praktikám	šmej-
dů“	 je osvěta a lepší informovanost pro seniory v oblasti ochrany proti 
nekalým praktikám prodejců na předváděcích akcích či jiných obdobně 
zaměřených akcích, jako např. návštěv seniorů v domácnosti, vydávání 
se za pracovníka nějakých služeb, podvodů na internetu apod., včetně 
nácviku konkrétního chování a komunikačních dovedností v této oblasti. 
Důvodem, proč jsme zvolili toto téma, je skutečnost, že	nekalé obchodní 
praktiky představují velký problém především pro seniory, neboť právě 
na tuto ohroženou skupinu se nekalí prodejci zaměřují. Přestože v mé-
diích včetně internetu bylo publikováno a upozorněno na řadu případů, 
které se staly, pořád to nestačí, jak je vidět z policejních statistik podve-
dených seniorů. Náš projekt určitě přispěje k většímu sebevědomí a bez-
pečnosti seniorů.
Druhý projekt se zabývá manipulací	 v	 mezilidských	 vztazích	 a	 jak	 se	
proti	 ní	 bránit.	 To je velice citlivé téma, zvláště týká-li se seniorů, kdy 
manipulátorem je např. někdo z rodinných příslušníků, ale mohou to být 
i sousedé, sociální pracovníci, pracovníci v domovech důchodců, v nemoc-
ničních zařízeních, pracovníci na úřadech, dobrovolníci apod. Problémem 
může být, že někdy ani sami senioři nerozpoznají, že se jedná o nepřípust-
né chování, které nesmí být v žádném případě tolerováno. Tím, že se v pro-
jektu senioři naučí manipulaci správně a hlavně včas rozpoznat a účinně se 
proti ní bránit, mohou si v životě ušetřit hodně trápení.
Oba projekty jsou realizovány na celém území Prahy, celkem v každém 
z nich se uskuteční 20 seminářů. Z dosavadních proběhlých seminářů 
(v klubech seniorů působících na území MČ Praha 17) máme zkušenost, že 
senioři se zajímají o tuto problematiku, sami se aktivně zapojují do diskuse 
a obohacují tak i samotného lektora o další případy, které se jim staly, 
a ten je pak může prezentovat i na následujících seminářích.

PhDr. Jindřich Kadlec
předseda České asociace pečovatelské služby,

ředitel Centra sociálně zdravotních služeb
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2.	6.	Letniční	tance – vystoupení žáků waldorfské ZŠ Dědina pod vede-
ním Stanislavy Egyedové.
Zahrada, vstup volný, od 9.30 hod.

4.	6.	Tomášské	dechové	kvinteto, na programu: W. A. Mozart, Eduard 
Douša a Antonín Rejcha, jako host vystoupí mladý klarinetista Ondřej 
Toman. Kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné, od 17.00 hod.

11.	6.	Čakan	múzou	proměněný - hudba z 1. poloviny 19. století pro 
dnes už raritní druh zobcové flétny a kytaru. Na dobové nástroje hrají: 
Iva Lokajíčková – čakan a Jan Tuláček – kytary.
Refektář, vstupné dobrovolné, od 15.30 hod.

13.	6.	Koncert	sboru	A(COR)D	Motol pod vedením Aleny Jelínkové, na 
programu: renesanční písně (L. Marenzio, Johannes M. Michel) a české 
lidové písně v úpravě pro více hlasů. 
Refektář, vstupné dobrovolné, od 15.30 hod.

22.	6.	Trampské	písně v podání žáků a učitelů ZŠ U Boroviček.
Denní stacionář, vstup volný, od 9.30 hod.

23.	6.	Flétna	a	klavír – letní koncert žáků Zuzany Hrbkové.
Refektář, vstupné dobrovolné, od 17.00 hod.

25.	6.	Kytarový	koncert	se	zpěvem, účinkují: Hana Němcová – kytara, 
Andrea Klepišová – zpěv, Jan Janda – zpěv a kytara, Adam Tvrdý a Mar-
tin Křehnáč – kytara, na programu: Luis de Narváez, John Dowland, 
Girolamo Frescobaldi, Johann Sebastian Bach, Antonín Dvořák a se-
fardské písně.
Kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné od 17.00 hod.

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

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

Domov	sv.	Karla	Boromejského
program na červen 2017

Závěrečná show Taneční školy B-Original

Více informací na webu: 
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Rezervace a prodej vstupenek na recepci infocentra v KC Průhon, telefon: 601 324 852, e-mail: vstupenky@pruhon.cz
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Koncert žáků kurzů  
KC Průhon - zpěv

Koncert žáků kurzů  
KC Průhon - flétna/klavír

Koncert žáků kurzů  
KC Průhon - kytara...

Koncert:  
Řepský sousedský sbor

Vystoupení:  
Mažoretky Sedmikrásky

Taneční vystoupení:
Taneční skupina Piškotky

Koncert žáků kurzů  
KC Průhon - klavír

Koncert:  
Zpívání z radosti

Vystoupení:  
Dívčí skupina aerobiku

Koncert žáků oborů hudební přípravka a sólový zpěv třídy lektorky Leony 
Hlavničkové. Hudební doprovod Michal Starosta (akordeon). Společenský 
sál KC Průhon. (vstup zdarma) 

Koncert žáků oborů flétna a klavír tříd lektorek Evy Bastlové a Evy Frantino-
vé. Společenský sál KC Průhon. (vstup zdarma) 

Koncert žáků oborů flétna, klarinet, saxofon, klavír a kytara tříd lektorů Jana 
Bendy, Pavla Rabase, Tomáše Rabase a Víta Reichela. Společenský sál KC 
Průhon. (vstup zdarma) 

Řepský sousedský pěvecký sbor pod vedením Pavla Rabase. Host večera: 
DUETTINO (Johana Štětkářová - flétna, Tomáš Rabas - klavír). Společenský 
sál KC Průhon. (vstup zdarma) 

Vystoupení skupiny mažoretek SEDMIKRÁSKY pod vedením lektorky Hele-
ny Potůčkové. Společenský sál KC Průhon. (vstup zdarma) 

Závěrečné vystoupení taneční skupiny PIŠKOTKY, která se zaměřuje na kla-
sický balet s prvky moderního a lidového tance. Kurz vede lektorka Sylva 
Drábková. Společenský sál KC Průhon. (vstup zdarma) 

Koncert žáků oboru klavír třídy lektorky Markéty Brabcové. Společenský 
sál KC Průhon. (vstup zdarma) 

Koncert žáků oboru sólový zpěv třídy lektorky Moniky Obermajerové. 
Společenský sál KC Průhon. (vstup zdarma) 

Talentovaná dívčí skupina aerobiku pod vedením lektorky Evy Baňkové 
získala již celou řadu ocenění v různých soutěžích. Nyní můžete shlédnout 
jejich závěrečné. Společenský sál KC Průhon. (vstup zdarma) 

ÚTERÝ 18:00

ČTVRTEK 18:00

ÚTERÝ 18:00

ÚTERÝ 19:30

ČTVRTEK 18:00

PÁTEK 18:00

PÁTEK 18:00

ÚTERÝ 19:00

STŘEDA 17:30
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Výstava: 
Královské dělení

Unikátní výstava generační premiéry známého fotografa Ivana Krále a jeho 
dětí, umělců za bouře zrozených. Foto, malba, keramika - to je trojmoc-
né skupenství královské čtyřky, která dobývá naše smysly snovými výjevy 
magické krajiny táty Ivana, živočišnými keramickými skulpturami dcery 
Markéty a abstraktním pohledem na přírodu syna Davida. Královský kruh 
uzavírá benjamínek rodiny, dcera Lucie, epickými plátny v industriálním 
stylu. Do konce června. (vstup zdarma)

Unikátní výstava generační premiéry známého fotografa Ivana Krále a jeho 
dětí, umělců za bouře zrozených. Foto, malba, keramika - to je trojmoc-
né skupenství královské čtyřky, která dobývá naše smysly snovými výjevy 
magické krajiny táty Ivana, živočišnými keramickými skulpturami dcery 
Markéty a abstraktním pohledem na přírodu syna Davida. Královský kruh 
uzavírá benjamínek rodiny, dcera Lucie, epickými plátny v industriálním 
stylu. Do konce června. (vstup zdarma)
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Pokud jste náhodou šli večer v pondělí 15. května kolem řepské Sokolovny, 
mohli jste zaslechnout nádherné melodie linoucí se ze společenského sálu. 
Konal se zde totiž již pátý Večer přímo muzikálový, u příležitosti právě slave-
ného Dnu matek. A byl to vážně zážitek! Vystoupení byla vtipná, hravá a pře-
devším nápaditá, ale nebyla nouze ani o drama, smutek a dokonce slzy. Na po-
diu se střídal dětský muzikálový kroužek ze ZŠ genpor. Fr. Peřiny s hudebním 
divadlem La Scuola (zkráceně HuDiLaS) a jak samostatná, tak jejich společná 
vystoupení, byla opravdu skvělá. Je zřejmé, že HuDiLaS nezahálí. Novinek si 
pro věrné posluchače připravili opravdu hodně. Jednoznačně bych vyzdvihla 
zpracování Bídníků, Krásky a zvířete nebo Josefa a pestrobarevného pláště.
Navíc je evidentní, že v dětském muzikálovém kroužku postupně vyrůstá 
řada talentů. Doufejme tedy, že děti u zpěvu vydrží a budeme se s nimi 
potkávat i nadále.
Ještě jednou tedy děkujeme za tento zážitek a budeme se těšit na další 
koncert. -mish-   

Od Krásky a zvířete k Bídníkům

Foto: Archiv HuDiLaS

Den Země
Oslavy Dne Země si kladou každoročně za cíl upozorňovat na ekologické 
problémy naší planety a propagaci ekologických myšlenek. Řepské základ-
ní i mateřské školy se každoročně k oslavám Dne Země připojují. 
Letošní oslava proběhla již tradičně v Základní škole Jana Wericha. Bo-
hužel, počasí nám letos nepřálo, a tak díky vytrvalému dešti a zimě bylo 
nutné jednotlivá stanoviště přesunout do budovy školy. I přes toto drobné 
omezení si všichni zúčastnění letošní ročník s názvem „Jedu, jedeš, jede-
me“ maximálně užili. Připravena byla velká spousta stanovišť k tomuto 
tématu, a „jezdilo“ se lodí, tramvají, autíčky, ale také se třeba cválalo na 
dostihovém koni.
Nezbývá než jménem organizátorů poděkovat všem, kteří se na přípravách 
podíleli a zejména spolupracujícím organizacím, jmenovitě: Mgr. Michaele 
Frankové ze Střední průmyslové škole dopravní, a.s., která mimo jiné za-
jistila maketu tramvaje a motokáru, cukrátka a drobné odměny pro děti. 
Děkujeme také paní Jirkové ze Scuderie, která zajistila vytištění pracov-
ních listů a odměny pro děti. Hlavní cenu zajistily Pražské Benátky. Paní 
Rejdová věnovala tři rodinné poukazy na plavbu po Vltavě a další se sle-
vou 50%.
Díky patří také zástupcům Střední školy dostihového sportu a jezdectví, 
kteří přivezli trenažer jezdeckého koně, který cválal celý den.

Naše poděkování však patří samozřejmě všem zúčastněným, kteří měli ve 
škole svá stanoviště – Letiště Praha, Brontosaurus, Automat, pan Uváčik 
se včelami, Klub 17, řepské školy, velice nápadité stanoviště měl Odbor 
životního prostředí a dopravy pod vedením pana Záruby.
Díky všem a nezbývá než se těšit na oslavy Dne Země zase za rok!

-ras-

Foto: -ras-

Pokud si také nemyslíte, že zpěv je výsadou jen těch mimořádně talento-
vaných a ostatní si ho mohou dovolit tak nanejvýš ve sprše při puštěném 
rádiu, jste na správné adrese. Přesně s takovou myšlenkou totiž vznikl loni 
na podzim z iniciativy Roberta Musila a jeho přátel Řepský sousedský sbor. 
Jeho vedení se ujal Pavel Rabas a se svým synem Tomášem připravili a na-
cvičili s členy sboru – nadšenými amatéry převážně, ale nejen, z Řep – již 
druhý koncert. Směsí českých a moravských lidových písní a amerických 
spirituálů potěšili tentokrát obyvatele Domova sv. Karla Boromejského 
i další posluchače. Sborový zpěv vhodně doplnil duet klavír-flétna v po-
dání Tomáše Rabase a Johany Štětkářové. Že se koncert posluchačům líbil, 
bylo vidět i z toho, že se ke zpěvu lidovek spontánně přidávali. Pocit uspo-
kojení si odnášeli také členové sboru, když mohli (někteří vůbec poprvé) 
předat svou radost ze společného zpěvu ostatním. 
Záznam z květnového koncertu Řepského sousedského sboru si můžete 
poslechnout na https://www.youtube.com/channel/UCB44ob_TWEdVo-
d5yTTZ1WZQ 

Řepský sousedský sbor je otevřený dalším zájemcům (zejména mužům, ale 
ženy nevyjímaje), kteří by chtěli část svého volného času věnovat společ-
nému zpívání, něco nového se naučit a poznat pár dalších sousedů. Překo-
nejte svůj ostych a přidejte se! Kontakt: robertmusil@seznam.cz 

Ivana Štětinová

Dobře naladění sousedé

Foto: Archiv souboru
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Třetí květnová sobota patří v Řepích tradičně zápolení hasičů v požárním 
útoku. Letošní 25. ročník memoriálu byl poprvé věnován nejen Františku 
Zvoníčkovi, ale také zasloužilému hasiči Ludvíkovi Dlouhému. Přes chlad-
né počasí se na louce naproti Úřadu městské části Praha 17 sešlo téměř 
40 sportovních družstev v kategoriích mladších a starších dětí, žen, mužů 
do 35 let a mužů tzv. nad limit. 
Řepské týmy statečně bojovaly a předvedly pěkné výkony, ale soupeři byli 
tentokrát velmi silní. Mladší děti obsadily 9. a 14. místo a starší družstvo 
ve své premiéře 7. místo. O trochu lépe se vedlo mužům do 35 let, kteří 
vybojovali 6. příčku. V kategorii žen proběhl malý řepský souboj, jelikož se 
proti sobě postavila hned dvě družstva domácích. Nakonec zvítězily zku-
šenosti nad dravým mládím a tým hasičských matadorek s označením Ře-
py „A“ vybojoval 1. místo. Družstvo dorostenek a jejich trenérek nestačilo 
pouze na děvčata ze sousedního Zličína a obsadilo 3. příčku. Celé soutěžní 
klání uzavírala kategorie mužů nad 35 let a zralí pánové z Řep prokázali, 
že rozhodně nepatří do starého železa. V duchu hesla „přišli jsme, vyběhli 
jsme, zvítězili jsme“ převálcovali soupeře a doprovodili své kolegyně na 

stupně vítězů. Lepší oslavu 125. výročí založení našeho sboru jsme si ne-
mohli přát. Doufejme, že příští ročník Memoriálu Františka Zvoníčka a Lud-
víka Dlouhého bude pro domácí družstva přinejmenším stejně úspěšný. 

Mgr. Veronika Jánská, Starostka SDH Praha 17 - Řepy

Hasiči opět soutěžili

Atletika Řepy – Dětská Atletická liga Řepy 2017 
Pod záštitou Městské části Praha 17 a starostky Jitky Synkové odstarto-
val sedmý ročník Dětské Atletické Ligy, a to prvním závodem 19. 4. 2017 
v ZŠ Jana Wericha, která s Tomášem Slavatou již řadu let spolupracuje 
a přináší dětem nespočet akcí a letních soustředění. Letošní rok na děti 
čeká losování o hodnotné ceny a také dvě horské kola Author. Závody 
jsou pro děti od předškolního věku až do 16 let.  Prezence vždy probíhá 
v den závodu od 15 hodin do 15.45 a v 16 hodin je odstartován závod pro 
první kategorie. Všechny závody jsou pro děti zdarma. 

	 7.	6.	2017  Překážkové odpoledne 

	 6.	9.	2017  Běžecké odpoledne (sprint, vytrvalost)

20.	9.	2017  Vícebojařské odpoledne (sprint, hod, skok do dálky).

Příměstské	soustředění	
Na základě velkého zájmu z předešlého roku jsme se rozhodli v létě 2017 
uspořádat také dva turnusy letního příměstského soustředění pro vaše 
děti, a to v termínech od 24. – 28. 7. a 28. 8. – 1. 9. 2017, v čase od 8.30 
do 16 hod. Obědy a svačiny jsou zajištěny. 
Náplň týdne: turistika, cyklistika, kreativní aktivity, zábavné hry, atle-
tická průprava. Výlety a zábavné aktivity (Jumpark, koupaliště, bowling, 
bmx dráha, lanová dráha…) 

Veškeré další informace můžete sledovat na stránkách  
www.atletikarepy.cz

Tomáš Slavata a Atletika Řepy  

O víkendu 20. – 21. května probíhaly v Řepích závody Evropského pohá-
ru v BMX UEC King of Prague 2017. Závod, kterého se účastnilo více než 
600 jezdců z Evropy! A přes 200 jezdců z České Republiky. To již svědčí 

o tom, že tento sport, který mezi lidmi není úplně nejznámější, přitahuje 
čím dál tím víc závodníků. Sobotní rozjížďky odstartovaly v 9 hodin kate-
gorii Challenge, kde se představili děti od 6 let po chlapi nad 40 let. 
Rodiče povzbuzovali své děti, manželky své partnery, a i když sluníčko nám 
v sobotu moc nepřálo a schovávalo se za mraky, tak od prvních jízd byly 
tribuny i okolí dráhy obsypáno diváky, kteří fandili svým oblíbeným jezd-
cům. Jak se den překlápěl do odpoledních hodin, začali na trať vyjíždět 
i nejlepší jezdci Evropy mezi kterými byl například náš Dominik Topinka 
nebo Matěj Bohuslávek. V neděli dráhu zaplavilo slunce a byla vidět uvol-
něná atmosféra. Na trati se znovu představily všechny kategorie od těch 
nejmladších, přes ty nejstarší a na závěr dne přivedli diváky do varu Elitní 
jezdci, kteří lítají přes 4 metry vysoko. 
Tímto nechci poděkovat jen závodníkům, kteří odváděli výkony na dráze, 
ale i všem těm kteří se schovávali v zákulisí, hlídali trať nebo pouštěli jezd-
ce ze seřadiště! Díky!

Lukáš Tamme
(redakčně kráceno)

Prahou lítali elitní jezdci Evropy
Je dobojováno, trofeje rozdány, vše uklizeno a začíná se trénovat na další závody, ale před nedávnem se na bikrosové dráze 
BikrosClubu Řepy předvedli nejlepší jezdci z celé Evropy a doslova si létali pro cenné body do UEC Evropském poháru v BMX.

Foto: Archiv SDH Řepy

Foto: -ras-
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Městská část Praha 17 se zapojila do systému místního akčního plánování 
rozvoje vzdělávání. Podobně jako většina dalších městských částí Prahy 
a rovněž většina mimopražských obvodů obcí s rozšířenou působností 
(tzv. „malých okresů“) bude pro Prahu 17 (včetně MČ Praha-Zličín) zpra-
cován tzv. místní akční plán (MAP), který vyhodnotí současnou situaci 
v oblasti vzdělávání (stav a vybavenost školních budov, další vzdělávání 
pedagogických pracovníků, rozvoj tzv. klíčových kompetencí žáků atd.) 
a navrhne prioritní oblasti pro další rozvoj. Projekt MAP Praha 17 je spolu-
financován z Evropských strukturálních a investičních fondů prostřednic-
tvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Na tvorbě MAP se budou podílet nejen základní a mateřské školy, ale i další 
instituce zabývající se neformálním a volnočasovým vzděláváním (základ-
ní umělecká škola, mateřská centra apod.). 
Pokud máte zájem podpořit tvorbu MAP a jste organizace, která s dětmi nebo 
pro děti pracuje, přihlaste se pracovnici OŠK MČ Praha 17 Soně Stuchlové na 
e-mail sona.stuchlova@praha17.cz. 
Výsledkem projektu MAP tedy bude také prohloubení spolupráce mezi 
jednotlivými vzdělávacími institucemi v území. Formálně bude vůle jed-
notlivých škol a dalších vzdělávacích institucí na území Prahy 17 a Prahy-
-Zličína spolupracovat při místním akčním plánování stvrzena společným 
podepsáním Memoranda o spolupráci, které proběhne 22. června 2017.
Zpracováním MAP je ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýcho-
vy ČR podmíněno čerpání finančních prostředků z Evropských strukturál-
ních a investičních fondů v období do roku 2020 na projekty škol a dalších 

vzdělávacích institucí (realizace jednotlivých akcí může probíhat až do 
roku 2023). Projekt MAP tedy přispěje k dalšímu zvelebení školních budov 
a ke zlepšení kvality vzdělávání na školách v Praze 17.

Mgr. Naděžda Zemanová,
Vedoucí Odboru školství a kultury

Projekt MAP Praha 17 a podpis memoranda o spolupráci

Vážení spoluobčané, 

touto cestou vás srdečně zvu na první veřejné projednání týkající se reali-
zace Strategického plánu rozvoje naší městské části, a to dne 20.	6.	2017,	
od	18.30	hod.	v	KC	Průhon, na kterém představíme dosavadní analytické 
výstupy. Předpokládali jsme, že obecné výsledky průzkumů představíme 
v tomto čísle Řepské 17, avšak vzhledem k rozsahu (výsledky stále zpra-
cováváme a vyhodnocujeme) a významnosti výsledky prvně a komplexně 
představíme za účasti vás, občanů.

Program:

➩  představení cílů, struktury dokumentu, postupu práce 
a harmonogramu tvorby Strategického plánu rozvoje MČ Praha 17

➩  představení analytického profilu MČ Praha 17

➩  představení výsledků kvalitativního šetření realizovaného metodou 
 řízených rozhovorů

➩  představení výsledků kvantitativního šetření realizovaného metodou 
dotazníkového šetření

➩  prostor pro dotazy ze strany veřejnosti

Budete	mít	možnost	se	k	tvorbě	Strategického	plánu	na	cokoliv	dotázat,	
pro	zpříjemnění	setkání	bude	připraveno	občerstvení.	Těším	se	na	setkání.

 Jiří Masopust, 
zástupce starostky 

Strategický plán rozvoje Městské části Praha 17

Pozvánka na úvodní workshop MAP Praha 17 
s podpisem memoranda o spolupráci

Vedoucí Odboru školství ÚMČ Praha 17 Mgr. Naděžda Zemanová Vás 
srdečně zve na úvodní workshop k projektu tvorby MAP Praha 17, 
v rámci něhož bude podepsáno Memorandum o spolupráci partnerů 
MAP Praha 17. Workshop se koná ve čtvrtek 22. 6. 2017 v 16 hodin 
v Kulturním centru Průhon, Socháňova 27/1220, 163 00 Praha 6 – Řepy.

Program: 
1. Zahájení
2. Seznámení s projektem MAP Praha 17 a jeho cíli
3. Prezentace tvorby MAP Praha 17 a jeho výstupů
4.  Prezentace zásad spolupráce v rámci místního akčního plánování 

rozvoje vzdělávání v Praze 17
5. Principy Partnerství MAP Praha 17
6. Podpis Memoranda o spolupráci v rámci Partnerství MAP Praha 17

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE  MČ PRAHA 17
Pozvánka

Na veřejné projednání tvorby strategického plánu

Datum konání: 20. 6. 2017 v 18:30
Místo: KC Průhon, Socháňova 27, Praha - Řepy

Zapojte se do tvorby i vy!
Ob
če
rst
ve
ní

ZDARMA

P17 strat plan A5 lndscp pozv.indd   1 10.05.17   8:27
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Ani jsme si toho skoro nestihli všimnout a prázdniny jsou za dveřmi! Než 
se všichni rozjedeme za zážitky, má pro vás Řepík přece jen ještě něco 
připravené.
Ve čtvrtek	 8.	 6. vás zveme na přednášku	 o	 alternativní	 medicíně. 
Přednášky vede homeopat a léčitel Ladislav Tichý, který má mnohaleté 
zkušenosti v oblasti alternativní medicíny. Věnovat se bude homeo patii 
v těhotenství, po porodu nebo při léčbě běžných nemocí. Dostanete 
i rady, jak lze s pomocí homeopatie chránit děti před případnými nega-
tivními následky běžného očkování.
V sobotu	10.	6. se na vás budeme těšit na tradičním Jarmarku, který 
spolupořádáme se Společností pro obnovu řepských tradic a Centrem 
sociálně zdravotních služeb.
Ve čtvrtek	a	pátek	15.	–	16.	6. se u nás bude konat tradiční charitativní 
Bazárek	 pro	 Madlenku. Jeho celý výtěžek putuje na konto Madlenky 
a platí se z něj asistentka, která pomáhá Madlence zvládat běžné život-

ní situace – psát, malovat, oblékat se, ale také komunikovat s okolím. 
Výtěžek se s každým Bazárkem zvyšuje, tak budeme rádi, když opět při-
jdete a přispějete na dobrou věc.
A tím ještě červen v Řepíku nekončí, jako třešinku na dortu pro vás má-
me přednášku s oblíbenou psycholožkou Vlaďkou Bartákovou, kterou 
někteří znají z přednášek o výchově kluků. V	pondělí	19.	6. bude téma 
přednášky Sourozenecké	konstelace	–	na	pořadí	záleží. Naučíte se, jak 
můžete ovlivnit rodičovským přístupem nevýhody jednotlivých pozic 
a jak pomoci dětem nést jejich konstelační břemena.
A pak už vám jen popřejeme krásné prázdniny se sluníčkem a bez úrazů, 
plné pohody a spousty zážitků.
Možná se stihneme rozloučit i opékáním buřtíků v lesoparku, sledujte 
naše webové stránkymc-repik.webnode.cz a facebook.

Za MC Řepík
Zuzka Brázdová

Červen v MC Řepík

Přivítali jsme nové občánky
Dopoledne 25. dubna řepská radnice opět ožila dětským smíchem. Konalo se další vítání 
nových řepských občánků. A také tentokrát jich nebylo málo! Ve dvou skupinách bylo přivítáno 
celkem 19 dětí. 

Obřad byl jako vždy pečlivě připraven 
matrikářkami z Občansko-správního od-
boru. 
Veselé pásmo písniček a říkanek si tento-
krát připravily děti z MŠ Socháňova v do-
provodu paní učitelky Hany Paulové.
Pak již následovaly gratulace a předá-
ní dárků od starostky Jitky Synkové, 
nechybělo ani fotografování. Pořízené 
fotografie spolu s dvd budou zcela jistě 
hezkou vzpomínkou jak pro rodiče, tak 
v budoucnu i pro samotné děti.
Ještě jednou vítáme naše nejmenší ob-
čánky v naší městské části a přejeme jim 
do budoucích let hodně zdraví a štěstí.

Novými občánky se stali:
Tereza Jakešová, Adéla Drábová, 
Kateřina Kasslová, Adam Skořepa, 
Filip Izzaldin, Magdaléna 
Nedvědová, Laura Elizabeth Chrz, 
Cecilie Čížková, Nela Horňáčková, 
Matyáš Mrkáček, Natálie 
Brunnová, Petr Andrýsek, Anna 
Marie Rudolecká, Alice Ťažká, 
Richard Jaroš, Vanesa Skřivanová, 
Vojtěch Žáček, Aneta Zajptová, 
Sebastian Vlček.

-ras- Foto: -ras-
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ZŠ genpor. Františka Peřiny

Věra Eretová dětem…
Víte, co je hudba? Co je to za hudební nástroj, který má každý člověk u se-
be? Jaký je rozdíl mezi hudbou a zvukem? Na tyto, a mnohé další, otáz-
ky dostaly děti ze ZŠ genpor. Fr. Peřiny odpovědi při netradičním setkání 
s hudbou a především Věrou Eretovou, která pro ně přichystala koncert. 
Pokud se ale domníváte, že tímto koncertem bylo myšleno, že děti tiše sedí 
a poslouchají překrásné melodie linoucí se z houslí Věry Eretové a jejího 
klavírního doprovodu, vyvedu vás z omylu. Od první minuty byly děti zapo-
jeny do představení. Koncert byl protkán především hádankami, ale slyšeli 
jsme i pohádku, děti se dozvěděly spoustu nových informací o hudbě sa-
motné i světoznámých skladatelích, zazpívaly si a dokonce se zapojily do 
hudby samotné.  -mish- Foto: -mish-

22. ročník vědomostní soutěže
Během podzimních měsíců odesílali žáci 7. A a 7. C eurošeky, na kterých byly odpovědi na nej-
různější otázky světa v souvislostech. Například: bitva na Bílé hoře, kde je Arhemská země, co 
to je platan, nejdelší název obce na světě, co to je gratinování, založení soutěže NHL, pramen 
řeky Moravy, hory sopečného původu v ČR a mnoho dalších.
Měli jsme velkou radost, když jsme se dozvěděli o postupu do krajského kola této soutěže, kam 
obě třídy nominovaly své zástupce. 
7. A:   Hupka Vít, Matějka Marek a Predescu Šimon
7. C:   Bláha Ondřej, Heřmánková Vendula a Procházková Tereza
Ti nás reprezentovali ve středu 26. 4. 2017 na FTVS v Praze. Bylo to Krajské kolo Prahy a Stře-
dočeského kraje. Že jsme své reprezentanty vybírali dobře a zodpovědně ukázala výsledková 
listina. Naše škola obsadila 17. a 18. místo z celkového počtu 41 školních tříd. Poděkování patří 
všem žákům 7. A i 7. C, kteří odesílali své eurošeky i jejich rodičům za podporu. Bylo to náročné, 
ale už víme, že se učíme o světě v širokých souvislostech.      Žáci 7. A a 7. C Foto: Archiv školy

Někteří z nás byli na exkurzi ve věznici v Liberci. K této exkurzi patří také 
beseda s „člověkem zevnitř“. V úterý 2. května nás přišla navštívit bývalá 
vězeňkyně, která nám začala vyprávět svůj příběh. Její přezdívka je Mallory 
a o jejím životě natočila dokument pí Třeštíková. Mallory měla obyčejné dět-
ství jako my, dokud jí cestu nezkřížily tvrdé drogy. Vyprávěla nám svůj životní 
příběh, jak se vlastně poprvé dostala kvůli drogám do vězení, co se s ní dělo, 
když se dostala z vězení ven a jak do toho znova spadla a nakonec i to, jak se 
z těch problému dostala ven. Pak jsme si také povídali, jaké to bylo ve vězení 
za komunismu a jaké to je ve vězení nyní. Překvapilo mě, že je to takový rozdíl. 
Každý z nás její slova hltal a vžíval se do jejího příběhu. Myslím si, že ni-
koho z nás nenapadlo, že to bude tak zajímavé. Řekli nám, že máme tři 
hodiny na besedu a můžeme si s paní povídat, vážně jsme ale nevěděli, 

na co se ty tři hodiny budeme ptát, jenže ke konci nám to přišlo krátké 
a chtěli jsme více.
Mallory nám říkala, že chodí takhle po školách a vypráví svůj příběh proto, 
že se snaží zabránit co nejvíce dětem, aby „neblbly“ a nedostaly se do pro-
blémů jako ona, protože není lehké se dostat ven a ne každý to dokáže. 
Mallory je opravdu silná žena, jež rozhodně má právo žít jako každý z nás. 
Ve vězení ztratila drahocennou část svého života a bývalí vězni si neza-
slouží ztrácet další čas tím, že po vězení budou dlouhou dobu shánět práci 
a ubytování. Myslím, že je dobré si něco takového poslechnout a zamyslet 
se nad tím. Malloryin příběh na nás opravdu zapůsobil a určitě nám něco 
dal a takto by tyto besedy měly fungovat. 

Tereza Maślonková, Tereza Strupková, 9. A

Beseda s „člověkem zevnitř“

Náš ABC tým, sestavený z žáků 9. tříd, pracoval i ve spolupráci s dalšími 
spolužáky na přípravě stanovišť naší školy pro Den Země pořádaný soused-
ní ZŠ Jana Wericha. Tato stanoviště jsme nazvali: „Letíme	s	Peřinou	1“	
a „Letíme	s	Peřinou	2“, protože naším označením bylo letadlo a samo-
zřejmě také proto, že jsme školou letce, hrdiny Františka Peřiny.
Na jednom stanovišti účastníci nejen otestovali své znalosti o letadlech, 
ale potrápili se také (stejně jako váleční letci) nad připravenými obrázko-
vými šiframi. V obou případech se soutěžící dostali k názvu slavného leta-
dla Spitfire, jehož siluetu máme před školou.

Pro druhé stanoviště jsme vyrobili obrovské letadlo a mnoho červených 
míčků, s kterými se účastníci pokoušeli letadlo sestřelit. K průletu mezi 
překážkami jsme „letcům s batohy a křídly“ vyrobili také velké a neobvyklé 
dopravní značky. Vítěze čekala sladká odměna.
Všechno bylo připraveno, takže se čekalo jen na slunečné počasí a travna-
tou plochu u ZŠ Jana Wericha. Počasí nám bohužel nepřálo, a tak se nako-
nec celá akce přesunula do budovy školy. Přesto se i ten letošní Den Země 
vydařil a my jsme rádi, že jsme mohli přispět svými nápady k jeho realizaci.

Nikola a Jakub za ABC tým

Jak jsme se připravovali na Den Země v Řepích
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Medové snídaně
V první polovině dubna jsme se s dětmi připojili k projektu Ministerstva ze-
mědělství ČR „Medové snídaně“. Zkušený pan včelař nám při tomto setkání 
odtajnil svět včelky medonosné a medu.
Povídali jsme si o tom, jak se včela narodí a jaké jsou pak její úkoly a povin-
nosti (a že jich není málo). Také o tom, jak je med zdravý, a proč ho zařadit 
do našeho jídelníčku.
Věděli jste, že včela má pět očí? Dvěma velkýma vidí barevně, a když potře-
buje šetřit energií „přepojí“ na tři menší očka, kterými vidí jen černobíle.
Toto a mnoho dalších zajímavostí nám bylo „naservírováno“ společně 
s čerstvým chlebem, máslem a medem od českých včeliček. Poučili jsme se 
a ještě si báječně pochutnali.
K úžasu některých dospělých se našly i děti, které med ještě nikdy 
neochutnaly. Tak se z našich žáčků stali učitelé a vše co slyšeli, pěkně 
převyprávěli doma svým rodičům.
Děkujeme za tři úžasná dopoledne a doporučujeme med alespoň do čaje!

Mgr. Klára Mráčková Foto: -mish-

ZŠ Jana Wericha

PAN učitel
V pondělí 1. května 2017 přišla 
smutná zpráva – ve věku 99 let 
zemřel náš dlouholetý kolega 
pan Jan Mazanec. 
Jan Mazanec byl PAN učitel, 
který celý svůj profesní život 
zasvětil škole a dětem. Vycho-
val několik generací žáků, kteří 
na něj vždy s láskou vzpomínali 

a také on se s nimi, dokud mu to zdraví dovolovalo, rád setkával. Byl ob-
líbený nejen pro svoje znalosti, které uměl dětem předávat, ale také pro 
svoji dobrosrdečnost a laskavý přístup.
Pro nás, pedagogy, byl vždy příkladem, rádcem, ale i inspirací, vzorem 
charakterního člověka, který je spolehlivý, ochotný, spravedlivý, tolerant-
ní a skromný. V těžších chvílích byl vždy morální oporou pedagogického 
sboru i vedení školy. 
Dnes už můžeme jen poděkovat, že jsme s tak výjimečným člověkem mohli 
strávit několik let v naší škole. Nikdy na něj nezapomeneme!

Za bývalé i současné pedagogy ZŠ Jana Wericha
Zuzana Martinovská, ředitelka 

Soutěž Sapere
I v letošním školním roce jsme byli velmi úspěšní v soutěži „Sapere – vědět, 
jak žít“, kterou vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 
Letos proběhl již 7. ročník soutěže, která je zaměřena na zdravou výživu 
a celkově zdravý životní styl. Družstvo starších žáků obsadilo 3. místo 
v krajském kole, ale velkou radost nám udělalo družstvo mladších žáků, 
které postoupilo do celostátního kola, které se konalo 26. dubna v refek-
táři Emauzského opatství.
Družstvo soutěžilo ve složení: Felix Navrátil a Matyáš Vít Šesták, oba z V. B 
a Tomáš Slanina z V. A. Kromě nových vědomostí si chlapci odnesli také 
zážitky ze setkání s vítězi ostatních krajských kol.

Z. Folprechtová

Základní škola Jana Wericha v Řepích vám nabízí od 6. ročníku vzdělávání 
ve třídě s rozšířenou výukou tělesné výchovy zaměřenou na atletiku a vše-
obecnou sportovní aktivitu. Pro přijetí do 6. třídy s rozšířenou výukou 
tělesné výchovy pro školní rok 2017/2018  se budou konat sportovní ta-
lentové zkoušky, které se skládají z rychlostních, silových a vytrvalostních 
dovedností z oblasti atletiky, koordinace a pohyblivosti a z vybraných dis-
ciplín OVOV (Odznak všestrannosti olympijských vítězů). 

Termín konání zkoušek je 13.	6.	v	8	hod. Přihlášky jsou na webových strán-
kách školy www.zs-jana-wericha.cz a je nutné je odevzdat vedení školy 
nejpozději do	9.	6.	2017.
Dále vás upozorňujeme, že přijímáme žáky do 6. třídy s rozšířenou výukou 
jazyků. Termín rozdílových zkoušek z anglického jazyka je stanoven na 
15.	6.	v	8	hod. Bližší informace u vedení školy.

Václav Soukup

Foto: Archiv školy

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

ZUŠ	BLATINY	INFORMUJE

 ABSOLVENTSKÝ
KONCERT 
Tomáš  Noskievič	

1.místo v Ústředním kole celostátní soutěže ZUŠ  ČR 
   Liberec 2017  

  Gerardo Paitán 
  2.místo v Krajském kole soutěže ZUŠ  2017 

  houslová třída MgA. Dany Vlachové  
Klav írní  spolupráce:  Ing .  Mart in  Šaroch,  DiS.  

 

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

S	Krysařem	v	Divadle	Na	Prádle...
Blatinské dětské pohybové divadlo ZUŠ Blatiny.
Vrcholem a zakončením práce tanečního oboru bylo velké divadelní 
představení s názvem „Krysař“, které se uskutečnilo 14. 5. 2017, stejně 
jako každý rok, v Divadle Na Prádle v Praze na Malé Straně. Představení 
bylo zároveň absolventským vystoupením Diany Rishko a Alžběty Neu-
bauerové, kterým obě tanečnice ukončily studium 2. stupně v tanečním 
oboru ZUŠ. 
Divadlo je svým zázemím a prostorným pódiem pro účinkující tou nejlepší 
alternativou pro to, aby se zde mohlo realizovat všech 31 účinkujících. 
Oceňujeme práci obou pedagožek MgA. Jany Tobolové a Edity Burešové, 
které se vytrvale věnovaly choreografii a následně pak celé představe-
ní režírovaly. Tato nelehká práce vyžaduje mnoho času nejen pro ně, 
pro žáky, ale je také závislá na práci ostatních zaměstnanců, kteří jsou 
ochotni spolupracovat již při přípravách letního tanečního soustředění, 
které ZUŠ Blatiny organizuje pro žáky tanečního oboru v době prázdnin. 
Zde všichni pracují nejen na vzájemné spolupráci, na vnímání kolekti-
vu, ale také na sobě samém, na tvorbě vlastních výrazových prostředků. 

Rok od roku vnímáme umělecký růst těchto nadějí a věříme, že některé 
z nich budeme v budoucnu vídat i na prknech velkých divadelních pódií.

Vedení ZUŠ Blatiny

„Hudba	nám	chutná...“
Tak znělo motto Ústředního kola celostátní sou-
těže Základních uměleckých škol České repub-
liky, které se konalo ve dnech 11. až 14. května 
v Liberci. A bylo tomu skutečně tak. Hudba nám 
posluchačům skutečně chutnala a výkony všech 
soutěžících nás bavily. Nejvíce pak ale chutná 
uznání a ohodnocení té dlouhé a trpělivé práce. 
Tyto pocity měl možnost prožít student houslo-
vé třídy MgA. Dany Vlachové, Tomáš Noskievič. 
Tomáš se svým talentem a soustavnou prací pod 
uměleckým vedením své pedagožky dostal na 
vrchol této nejprestižnější soutěže ZUŠ ČR, kde 
společně s klavíristou Ing. Martinem Šarochem 
získal 1. cenu v IX. kategorii. 
Tato cena je tím největším ohodnocením, ja-
kému se může studentovi ZUŠ dostat. Vybraný 
program oba umělci zahráli rovněž na koncertu 
vítězů, na který byli nominováni.

Gratulujeme k umístění, bylo nám velkou ctí 
být svědky obdivuhodného výkonu našeho stu-
denta. 
Pro ty, kteří neměli možnost vítězný výkon To-
máše Noskieviče slyšet, mají příležitost v úterý 
13. června 2017 v 18.00 hodin, v koncertním 
sále ZUŠ.
Jste srdečně zváni!

MgA. Dana Tauerová,  
zástupce ředitele ZUŠ Blatiny

Foto: zprava Tomáš Noskievič, MgA. Dana 
Vlachová a Ing. Martin Šaroch, DiS.

Mateřská škola Socháňova,  
Praha 17 – Řepy 

p ř i j m e
od 1. 9. 2017

školního asistenta
na poloviční pracovní úvazek. 

(4 hodiny denně dopoledne)

Podmínkou je pedagogické vzdělání nebo 
kurz  asistenta pedagoga.

Informace na telefonu 734 428 342 
nebo 235 310 007.
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Přebor Prahy 6 – Závody Nordic walking na 800 m

V pondělí 8. 5. 2017 se konal již čtvrtý ročník turnaje mládeže, který po-
řádá náš klub na našem travnatém hřišti. Na turnaj mladších žáků roč-
ník 2004 a ml. zavítaly týmy zvučných jmen FK Motorlet U12, SC Xave-
rov Praha U12, FC Tempo Praha U11, SK Spartak Příbram U13. Náš klub 
postavil dva týmy U13 a U12. Do hry se tak celkem dostalo 24 našich 
hráčů a myslím, že si všichni zahráli do sytosti. Jelikož se turnaj hrál 
systémem „každý s každým“. Odehrála se spousta pěkných vyrovnaných 
zápasů, takže doufám, že si i fanoušci přišli na své. Konečné pořadí bylo 
nakonec následující (v závorce uveden počet bodů): 1. SC Xaverov (13), 
2. FK Motorlet (12), 3. FC Tempo (8), 4. Řepy U13 (7), 5. Řepy U12 (3), 
6. SK Spartak Příbram (0).
Za zorganizování tohoto, dle mého názoru, pěkného turnaje, kdy nám 
přálo počasí, bych rád poděkoval mateřskému klubu TJ Sokol Řepy 
a řediteli turnaje Jiřímu Mottlovi. Dále děkuji všem, kdo se nějakým 
způsobem podíleli na organizaci turnaje a nakonec rodičům, rodinným 
příslušníkům a ostatním fanouškům za opravdu bouřlivé povzbuzování. 
Pro ostatní je to možná pozvánka na návštěvu některého z domácích 
zápasů našich týmů mládeže nebo dospělých nebo další akce pořádané 
naším klubem. 
Měsíc květen byl na tyto akce opravdu bohatý: nejprve trénink SPŘ na-
vštívili „létající trenéři“, kteří nám trenérům mládeže na ukázkovém 
tréninku ukázali, kam se chce český fotbal posouvat. Jedná se o projekt 
FAČR s cílem ukázat základní principy a metody práce s mládeží s důra-
zem na obecné zásady tréninku fotbalové mládeže i v malých klubech, 
kde většinou začínají pracovat s dětmi rodiče a fotbaloví příznivci. Tato 
akce se týká zejména malých klubů a trenérů, kteří v nich působí a ma-
jí buď základní trenérskou „C“ – licenci nebo dokonce nemají žádnou. 
Přesto se však starají o jednu z nejsvízelnějších a nejdůležitějších částí 
našeho fotbalu. Starají se totiž o děti, které nás za 12–15 let budou 
reprezentovat na vrcholné úrovni jako reprezentanti České republiky. 

Další velkou akcí, která se konala 24. 5., byl sportovní „workshop“ pod 
názvem „ŘEPY SE HÝBAJÍ“. Jednalo se o sportovní setkání, kde si veřej-
nost – děti všech věkových kategorií a jejich rodiče zahráli, zasportova-
li, zasoutěžili, na jednotlivých stanovištích. Po zdolání všech stanovišť 
na všechny čekala sladká odměna.  Všem rodičům a dětem, kteří po-
mohli se zajištěním této akce, děkujeme za pomoc. 
V měsíci červnu držte našim týmům palce, jelikož Starší žáci jedou na 
mezinárodní turnaj do Chorvatska a tým Mladších žáků na mezinárodní 
turnaj do Salzburgu v Rakousku. Tak doufejme, že naší městské části 
neuděláme za hranicemi ostudu J

Trenér týmu MŽ U12
TJ Sokol Řepy-FOTBAL

TJ Sokol Řepy 
fotbal informuje

Nakonec	bychom	opět	rádi	touto	cestou	oslovili	další	hráče,	
kteří	by	měli	zájem	rozšířit	řady	některého	z	týmů	v	následující	
sezóně	2017–2018.	Pro	bližší	informace	kontaktujte	jednotlivé	
trenéry:

Mini-přípravka	(ročník	2011–2012), Josef Weiss  
tel.: 604 594 604, trener@jezcizrep.cz

Mladší	přípravka	(ročník	2009–2010), David Machurka  
tel.: 603 811 646, dmachurka@seznam.cz

Starší	přípravka	(ročník	2007–2008), Rachid Bouberraga  
tel.: 603262400, juba.minimarket@gmail.com

Mladší	žáci	(ročník	2006), Zuzana Rottová  
tel.: 776 650 355, zuzanarottova@seznam.cz

Mladší	žáci	(ročník	2005), Jiří Kočovský tel.: 605 973 685, 
j.kocovsky@seznam.cz

Starší	žáci	(ročník	2003–2004), Daniel Gröbl  
tel.: 737 450 358,  groblis@seznam.cz

Mladší	dorost	(ročník	2001–2002), Roman Polách  
tel.: 733 502 809, polach69@centrum.cz

Muži, Petr Žmolil tel.: 604 156 967, petr.zmolil@seznam.cz

V Klubu seniorů Řepy se každoročně připravuje k hromadné účasti na 
sportovním dni seniorů, který tentokrát proběhl 31. 5. 2017 na stadionu 
Kotlářka v Praze 6. Napadlo nás, že v jedné ze stěžejních disciplín nene-
cháme nic náhodě a pokusíme se s předstihem poměřit síly s konkurencí. 
S pomocí při popularizaci jednoduché soutěže nám vyšly vstříc MČ Pra-
ha 6, Praha 17 a Centrum zdravotních a sociálních služeb Praha 17. Vy-
psali jsme přípravný, otevřený závod na 800 v chůzi s hůlkami. Disciplína 
má své přesnější označení Nordic walking a my se jí snažíme přiblížit tak, 
abychom nebyli při ostrých závodech dis-
kvalifikováni za nesprávný způsob chůze. 
Přes mnohočetnou publikaci akce se závo-
du kromě pěti příchozích zúčastnili přede-
vším členové našeho klubu. Závodilo cel-
kem 26 seniorů a seniorek, z toho 12 žen 
a 13 mužů ve třech věkových kategoriích. 
Za našeho pomyslného hlavního sponzora 
této akce s povděkem považujeme Tomáše 
Slavatu, který ve stejném termínu organi-
zoval sedmý ročník Dětské atletické ligy, 
a tak nám mohl bez větších problémů za-
jistit materiální podmínky i ozvučení sou-

těže. Hlavně nám však změřil naše výkony. Díky vedení ZŠ Jana Wericha 
jsme našli útočiště na jejich atletické dráze. Tímto patří poděkování také 
ředitelce školy Zuzaně Martinovské, která nám jako čestný host předala 
medaile a diplomy.
Podstatný byl závod samotný. Všichni soutěžící zvládli téměř předpisově 
styl chůze s hůlkami. Někteří před rychlostí upřednostnili důstojnost a po-
hledný styl. Všichni se ale snažili o co nejkvalitnější výsledky. Účastníci 
ocenili sportovní i společenské setkání jinde než v klubových místnostech. 

Pokud se rozhodneme podobnou akci zor-
ganizovat příště, věříme, že nezůstane 
mimo pozornost širší veřejnosti, kterou 
bychom vítali jak na startu, tak i kolem 
trati pro inspiraci možného využití volné-
ho času seniorů.
Díky sloučení akce s Dětskou atletickou 
ligou jsme měli příležitost ukázat i nej-
mladší řepské generaci, že my, ve věku 
nad 63 let, zdaleka nepatříme do starého 
železa.

Petr Gruber



Odpovědi na stále se opakující otázky
Jak	to	je	s	knihou	o	Řepích?	Dá	se	ještě	někde	sehnat?
Začnu od druhé otázky, již se bohužel sehnat nedá. Vyšla v roce 2006 
a všechny výtisky byly v okamžiku rozebrány a rozprodány. A jak vznikala? 
Měl jsem to štěstí a bylo mi velkou ctí s tehdejším kolegou Jirkou Svobodou 
tuto knihu napsat. Bylo to dílo nás obou zapálených nadšenců pro tuto 
myšlenku. Já z pozice rodáka, vášnivého řepského historika, letitého sbě-
ratele všech historických dokumentů a Jirka již ostřílený publicista a ma-
tador. Bylo to vše tak spontánní a krásné, že dílo o Řepích spatřilo světlo 
světa ve velmi krátké době. Moc rád na tuto dobu vzpomínám a ještě po 
letech bych panu Svobodovi chtěl touto cestou znovu a znovu poděkovat. 
„Jirko, velké díky. Mnohé mi tato spolupráce dala a mnohému přiučila, byla 
pro mě velkou radostí.“ 

Kdy	obec	opravdu	vznikla?	A	kdo	ji	vlastnil?
Vaše další otázky jsou vlastně témata, která přímo nahrávají tomu, tak 
trochu v „Knize o Řepích“ znovu zalistovat. Když si ji nemůžete nikde již 
koupit, odpovím řádky jejích prvních stran.
První písemná zmínka o Řepích je na falzu z roku 1264, která se hlásí až do 
doby založení břevnovského kláštera roku 993, kde naše obec, tehdy ves 
ZEPI, je uváděna jako klášterní majetek. 
Díky nejstarším dokumentům víme, že přibližně z poloviny 13. století po-
chází zmínka o sporu pražského měšťana Frovina s břevnovským klášterem 
související s prodejem vsi Řepy. V originálu pergamenu z roku 1263 stojí 
tato informace. „Přemysl II., král český, zakazuje k žádosti břevnovského 
opata Martina dědicům pražského měšťana Frovina, který si přivlastnil kláš-
terní ves Řepy (ZEPI), kterou však král Václav nařídil vrátit klášteru, činiti si 
na tuto ves nároky a daruje klášteru zemi, kterou měli lidé náležející králov-
skému stolu ve vsi Hostivice.“
V roce 1264 další dokument týkající se Řep, jenž je psán na pergamenu 
a je opatřen silně poškozenou pečetí přivěšenou na pergamenovém pásku 
sděluje, že vdova po zmiňovaném Frovinovi, měšťanu pražském, dále jeho 
dcera se zetěm, syny a rychtářem Frenelinem přistupuje na smír a vzdává 
se ve prospěch břevnovského opata a konventu nároků na ves Řepy (ZEPI) 
za náhradu 60 hřiven stříbra pražské váhy.
Další dokument z téhož roku 1264 však sděluje, že za Přemysla Otakara II 
byla podepsána nová smlouva mezi dědici Frovinovými a klášterem. 
V roce 1287 postoupili jeho následníci ves Řepy břevnovskému klášteru, 
avšak již jen za 15 hřiven stříbra náhrady. 
Dalším dokladem z roku 1287 je řešen spor opata Kristiána a konventu 
benediktinského kláštera v Břevnově proti pražským měšťanům Mikuláši 
a Jakubovi, syny Franclínovými, o statky v Řepích (SYEP). Klášter má vy-
platit bratrům 15 hřiven stříbra a přijmout jejich zemřelého třetí bratra Ottu, 
manžela Isoldiny, do svého bratrstva, modlit se za zaň a konat pobožnos-
ti. Oba bratři tady Mikuláš a Jakub se pak za to zřeknou nároků na statky 
v Řepích a jsou povinni spolu s Isoldou a jeho dětmi dohodu dodržet, pod 
pokutou 200 hřiven stříbra. 
Koncem 14. století břevnovský klášter svěřil pravomoci k obci tzv. „ná-
pravníkovi“, což byl svobodný sedlák a pozemky měl propachtované.
Další záznam z roku 1414 dokladuje, že Řepy byly dále v držení břevnovské-
ho kláštera až do roku 1420. Dále se objevuje jakási mezera. Možná obec 
byla bez majitele. Dále pravděpodobně od roku 1430 je uváděna majitel-
kou Johanna z Řep „Johannka z ZIEP“ s dcerou Lidmilou, které se ve vlast-
nických dokumentech objevují ještě v roce 1449. Další rozsáhlý dokument 
z roku 1448 hovoří, že tyto dvě, tedy matka s dcerou, postoupily na ves 
zástavní list Prokopovi ze Šárky. Dědictvím po tomto Prokopovi přešlo uží-
vací právo na jeho syna Jana a Stanislava Šárku. Jan následně roku 1474 
postoupil platy plynoucí z části řepské obce, patřící jemu, pražským měš-
ťanům. 

V roce 1543 získal jednu část obce Jiřík Dešenský z Dešenic. Tato část 
v letech 1562–1585 patřila vsi statku Břve, potom přešla k Jenči a později 
k Červenému Újezdu. Zanedlouho, tedy roku 1598, byla ves vedena pod 
správou hostivické rychty, které náležely pod správu panství Červeného 
Újezda, jehož majitelem byl rod Žďárských ze Žďáru. Když roku 1670 zemřel 

poslední potomek tohoto rodu Eusebius, přešla tato část Řep do držení 
jeho sestry Barbory Johany, provdané za hraběte Carreta – Millesima. Ta 
kromě Řep vlastnila také v letech 1688-1697 Zličín. Tyto majetky prodala 
hraběti Karlu Jáchymovi Bredovi, který obě obce připojil k tachlovickému 
panství. V majetku Bredů zůstalo panství do roku 1732 (druhá zmínka 
hovoří o roku 1735), kdy zmiňovaná část Řep pravděpodobně dědickým 
řízením přešla do majetku rodu Toskánského. Druhá část vsi, jež náležela 
Záduší sv. Valentina, byla pravděpodobně v roce 1758 prodána nejvyššímu 
purkrabství. Podle Tereziánského katastru zde hospodařili v té době tři 
statky, v části vsi, jež patřila k tachlovickému panství, byli čtyři sedláci. 
Za pozornost dále stojí zmínka z roku 1785 o Chrášťanech a Řepích, ja-
ko o vesnici s kostelem. (Já jen doplním, že v té době měla obec kostely 
dokonce dva, tedy sv. Martina v dolní části a Panny Marie Vítězné na Bílé 
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Tento snímek zdobil publikaci „ARCIDIECÉSE PRAŽSKÉ“ autora Dr. Antonína 
Podlahy z roku 1911, tudíž pohled na řepský klenot v podobě kostela 
sv. Martina vnikl ještě před tímto datem. 
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Dnešní výlet nás zavede do roviny středního Polabí. Mohou ho absolvo-
vat i méně zdatní výletníci, či rodiny s dětmi. Ujdeme kolem 15 kilometrů. 
Z pražského Masarykova nádraží nás vlak doveze asi po půl hodině do za-
stávky Čelákovice – Jiřina. Zde vyhledáme zelenou turistickou značku, která 
nás vyvede z města na levý břeh Labe. Pokračujeme proti proudu líně tekoucí 
řeky, míjíme chatky i osamělé rybáře a po 3 kilometrech odbočíme od řeky 
do lužního lesa Netušil, který je přírodní rezervací Káraný – Hrbáčkovy tů-
ně. Tůně – jezírka jsou pozůstatkem původního přírodního labského koryta, 
které se zde točilo meandry až do 30. let minulého století, kdy bylo Labe 
zregulováno a narovnáno do dnešní podoby, aby mohlo sloužit čilé lodní 
(především nákladní) dopravě. Dubo-jilmový les a dostatek vody jsou do-
movem mnohého ptactva. Přejdeme terénní vlnu – Budečskou hráz. Jedná 
se o 150 let starý val, který sloužil jako ochrana Přerova a okolí před povod-
němi. Dnes však již dokonale splynul s přírodou. Jakmile vystoupíme z lesa, 
spatříme před sebou cíl naší cesty – Přerov nad Labem. Ve středu obce, vedle 
zámku, se rozkládá unikátní skanzen lidové architektury středního Polabí 
18. – 20. století, který je součástí Polabského národopisného muzea. 
Jedná se o 4. největší národopisný skanzen v Evropě (kromě skandinávských 
zemí) a o nejstarší národopisné muzeum v Česku.

Pomocí přenesených staveb se můžeme seznámit s dnes již zaniklým životem 
a kulturou zdejšího kraje. Nalezneme tu například vesnickou školu, kovárnu, 
bednárnu, myslivnu, špýchar a jiné. Sice se za jeho založení a otevření po-
važuje rok 1967, ale jeho počátky spadají do let kolem roku 1900, kdy Ludvík 
Salvátor Toskánský zakoupil pro účely národopisného muzea chalupu a zpří-
stupnil v ní veřejnosti výstavu o životě v Polabí. Skanzen je otevřen od břez-
na do října denně kromě pondělí. V listopadu a prosinci od pátku do neděle.
Pokud nás prohlídka dostatečně nezmohla, lze ještě navštívit muzeum Moto+-
Velo, které založil sběratel a cyklistický závodník Jaroslav Vavřík. K vidění tu je 
více než 70 jízdních kol a 60 motocyklů. Otevřeno mají duben až říjen denně 
kromě pondělí, od 9 do17 hodin. V prosinci stejně, ale od 10 do 16 hodin.  
Krátkou dvoukilometrovou odbočkou po žluté značce můžeme vyšplhat na 
Přerovskou hůru, která je součástí trojvrší Přerovská, Semická a Břístevská 
hůra, které převyšuje okolní terén o více než 50 metrů.
Posledních 5 kilometrů vede otevřenou krajinou. Držíme se zelené značky. 
Dojdeme opět k Labi v místě, kde stojí zdymadlo Lysá nad Labem. Po že-
lezobetonovém silničním mostě, kde vyměníme zelenou značku za červe-
nou, přejdeme řeku a to už jsme v Lysé.
Na vlakové nádraží to máme slabou půlhodinku. Šťastnou cestu!

Jan Bösser

Výlet – Přerovský skanzen

Foto: Jan Bösser

Foto: Jan Bösser

Hoře. Třetí, sv. Rodiny, pak vznikl v klášteře sester řádu sv. Karla Boromejské-
ho roku 1861.) V roce 1847 přešly Řepy do císařského majetku, avšak jen 
nakrátko. Se zrušením robotní povinnosti v roce 1848 se uvolnila nejen 
závislost osobní ale i úřední a obce jakož i Řepy si mohly vybudovat vlastní 
samosprávu, nad kterou dohlížel orgán C. k. hejtmanství na Smíchově. 
Po vzniku samostatného Československa roku 1918 si již obyvatelé Řep 
 volili vlastní zastupitelstvo v čele se starostou. 

Závěrem je také nutno zmínit, že velká část řepského území (okolí bojišť 
Bělohorské bitvy), patřila řeholnímu řádu Servitů. Ti tu dokonce 25. dub-
na 1628 započali výstavbu kláštera a budoucího mariánského kostela 
na počest vítězství císařského vojska v bitvě na Bílé hoře. Téhož dne byl 
slavnostně položen základní kámen, tedy v době třicetileté války. Této 
slavnostní události se zúčastnil sám císař Ferdinand II., pražský arcibis-
kup Arnošt Vojtěch kardinál z Harrachu a generál řádu servitů, Jindřich. 
Stavba však nebyla dokončena a v roce 1631 byla úplně zastavena. Důvo-
dem bylo rabování vojenskými skupinami, dále znesvěcení saskými vojsky 
a také nedostatkem vody v této vysoko položené lokalitě. Řád se přemístil 
do nového kláštera při kostelu sv. Michala na Staré město pražské a ne-
dokončenou stavbu s pozemky prodal. Objekt byl přebudován na zájezdní 
hostinec se špitálem. V objektu vznikla kaple sv. Martina, která však byla 
za Josefinských reforem roku 1787 zrušena a přestavěna na obytné pro-
story.

Jak	vznikal	nebo	se	vyvíjel	název	Řep?
Vývoj názvu naší obce byl velmi zajímavý. Název ZEPY se uváděl ve 13. sto-
letí. Háček nad prvním písmenem změnil název na ŽEPY roku 1474. ZIEPY 
se používaly roku 1541 a prvně Řepy již roku 1660. Následně pak RŽEPPI 
roku 1684, RŽEPY v letech 1708–1741, oficiální pojmenování Řepy se pak 
objevuje od roku 1854. Těmto tématům se však budeme věnovat někdy 
příště.

Jaroslav Hájek,
 zástupce starostky

Původně zamýšlený klášter Servitů, později formanská „Velká hospoda 
na Bílé Hoře“, naší generaci známá „U Piskáčků“ a za totality „MON“.  
V Řepích čp. 1. Foto archiv autora.
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Z důvodu zefektivnění vymáhání pohledávek z občanskoprávních titulů do-
šlo k převedení této agendy od Odboru správy obecního majetku do Kan-
celáře tajemníka úřadu, právního oddělení. K tomuto opatření došlo též 
v souvislosti s tím, že Městskou část Praha 17 v soudním řízení od 1. září 
2015 zastupuje z důvodu úspory finančních nákladů namísto smluvního 
advokáta pověřený zaměstnanec právního oddělení. V návaznosti na to 
bylo nutné provést změny dosavadních Zásad vymáhání pohledávek z ob-
čanskoprávních titulů, schválených usnesením Zastupitelstva městské 
části Praha 17 č. 10/2015 ze dne 25. února 2015. Jelikož s problematikou 
vymáhání pohledávek souvisí i vymáhání práv souvisejících s pohledáv-
kami, kam patří zejména vymáhání vyklizení předmětu nájmu neplatiči, 
přičemž tato problematika dosud nebyla komplexně upravena, Zastu-
pitelstvo městské části Praha 17 č. 000015/2017 ze dne 19. dubna 2017 
schválilo nové Zásady vymáhání práv z občanskoprávních titulů k rozšíření 
dosavadních Zásad, které zahrnují i tuto oblast.
Podle informace firmy OPTIMIS spol. s r. o., která je správcem bytů a pro-
stor určených k podnikání svěřených Praze 17, před prodejem bytů v Ji-
ránkově a ve Vondroušově ulici v roce 2016 a 2017 tento správce spravo-
val 981 nájemních bytů a 106 prostor určených k podnikání, tedy celkem 
1 087 objektů. Po dokončení prodeje se předpokládá, že tento počet bude 
o 129 bytů nižší, tedy půjde o 958 objektů. Podle sdělení správce se roze-
sílá měsíčně v průměru cca 50 předsoudních výzev na zaplacení dlužného 
nájemného, v červenci v souvislosti s ročním vyúčtováním se tento počet 
zvyšuje, obdobně i koncem roku. Z poměru počtu měsíčních předsoudních 
výzev k počtu pronajímaných objektů ve výši 4,6 % je zřejmé, že platební 
morálka nájemců je v průměru nízká. Jednou z příčin tohoto negativního 
jevu, kromě objektivní neschopnosti hradit včas a v řádné výši nájemné, ať 
zaviněně, či výjimečně nezaviněně, byla dosavadní nesystémovost, opož-
děnost a nedůslednost při vymáhání práv na úhradu nájemného, případně 
na vyklizení bytu či prostoru určeného k podnikání. 
Nové Zásady vymáhání práv Městské části Praha 17 z občanskoprávních 
titulů odlišují řešení neplatičů nájmu za prostory určené k podnikání, kde 
se volí přísnější režim, od řešení neplatičů nájemného za byty s mírnějším 
režimem, a to následovně. 

Systém	řešení	neplacení	nájemného	za	prostory	určené	
k	podnikání	(dříve	nebytové	prostory)
1.  Bezprostředně po zjištění, že nájemné a služby spojené s nájmem (dále 

jen „nájemné“) nebylo včas uhrazeno, OPTIMIS spol. s r. o. (dále jen 
„správce“) zašle nájemci předsoudní výzvu k zaplacení, v níž je obsa-
ženo upozornění, že v případě nezaplacení nájemného do 14 dnů bude 
dluh na nájemném vymáhán soudně a bude mu dána výpověď z nájmu. 
Předsoudní výzvy automaticky tiskne počítač 20. dne po uplynutí běž-
ného měsíce.

2.  Pokud dlužník ve lhůtě 14 dnů zaplatí, žádná sankce ho nepostihne.
3.  Pokud dlužník nezaplatí, právní oddělení na základě vyrozumění správ-

ce podá soudu návrh na vydání elektronického platebního rozkazu proti 
dlužníkovi a připraví výpověď z nájmu se smluvní výpovědní lhůtou, kte-
rá činí zpravidla 14 dnů, kterou předloží Kanceláři starostky k podpisu 
starostkou.

4.  Zbytek dluhu na nájemném u dlužníků, jejichž nájem skončí vyklizením, 
ať dobrovolným či formou exekuce, bude vymáhán bezprostředně po 
vyklizení objektu nájmu. 

5.  Pokud nájemce nevyklidí prostor určený k podnikání do konce výpo-
vědní lhůty, formou nájemného vrací bezdůvodné obohacení, které mu 
vzniklo držením prostoru určeného k podnikání bez právního důvodu, 
který uplynutím výpovědní lhůty odpadl. 

Systém	řešení	neplacení	nájemného	za	byty
1.  Bezprostředně po zjištění, že nájemné nebylo včas uhrazeno, správce 

zašle nájemci předsoudní výzvu k zaplacení, v níž je obsaženo upozorně-
ní, že v případě nezaplacení nájemného do 14 dnů bude dluh vymáhán 
soudně a bude mu dána výpověď z nájmu. Předsoudní výzvy automaticky 
tiskne počítač 20. dne po uplynutí běžného měsíce.

2.  Pokud dlužník ve lhůtě 14 dnů zaplatí, žádná sankce ho nepostihne.
3.  Pokud dlužník požádá o uzavření splátkové dohody, měl by prokázat, že 

bude schopen splátky hradit, například dokladem o výši mzdy, důchodu, 
podnikatelského zisku, půjčce apod., případně mít ručitele, který pro-
káže uvedeným dokladem, že je schopen dluh uhradit. Je třeba mít na 
paměti, že uzavřením splátkové dohody se poskytuje dlužníkovi de facto 
bezúročný úvěr. Dlužníci často zneužívají institutu splátkových dohod 
pouze k oddálení výkonu rozhodnutí o vyklizení bytu a splátky řádně 
nehradí. Uzavírání splátkových dohod jakožto specifickou formu skryté-
ho poskytování úvěru dlužníkovi zákon zatím výslovně nezakazuje, byť 
evropská legislativa k zákazu tenduje. Splátkové dohody by se měly uza-
vírat pouze v případech, kdy alespoň při uzavření dohody je garance, 
že dlužník, případně jeho ručitel, je schopen splátky hradit. Přednost 
by měla být zásadně dávána splátkovým dohodám formou notářského 
zápisu na náklady dlužníka, které v případě neplnění jsou přímo vyko-
natelné, tj. bez nutnosti dluh vymáhat soudně. 

4.  Pokud dlužník neplní splátkovou dohodu, případně v době splátek ne-
uhradí běžné nájemné, stává se splatným celý dluh a současně je dán 
důvod k výpovědi nájmu, což je již nyní důsledně uplatňováno.

5.  Pokud dlužník nezaplatí dluh na základě předsoudní výzvy (bod 1, 2), 
ani nepožádá o uzavření splátkové dohody (bod 3), právní oddělení 
na základě vyrozumění správce podá soudu návrh na vydání elektronic-
kého platebního rozkazu proti dlužníkovi a připraví výpověď z nájmu 
se zákonnou výpovědní lhůtou 3 měsíce, kterou předloží Kanceláři sta-
rostky k podpisu starostkou.

6.  Pokud dlužník do skončení výpovědní lhůty uhradí dluh a současně pří-
padné náklady, které Městské části Praha 17 s vymáháním dluhu vznik-
ly, a jedná-li se o první jeden případ v posledních třech letech, právní 
oddělení dopisem starostky oznámí nájemci, že jeho výpověď se ruší.

7.  Pokud dlužník do skončení výpovědní lhůty neuhradí dluh, nebo dluh si-
ce uhradí, ale jedná se o opakovaný případ, hrazení dluhů až po podání 
výpovědi, což je relativně častým jevem, který lze označit jako šikanová-
ní věřitele, právní oddělení podá soudu žalobu na vyklizení bytu z důvo-
du neplacení nájemného a současně návrh na vydání dalšího elektronic-
kého platebního rozkazu, pokud dojde dalším neplacením nájemného 
ke zvýšení dluhu, což bývá téměř vždy.

8.  V případě uvedeném v předchozím bodu již nelze výpověď zrušit. Je tře-
ba vzít v úvahu, že dlužník měl cca půl roku možnost věc řešit, a to dluž-
nou částku uhradit, případně na svou žádost uzavřít dohodu o splátkách 
dluhu při splnění stanovených podmínek, a docílit tak navrhovaného 
zrušení výpovědi (bod 6), což ani přes předsoudní výzvy neučinil. V pří-
padě zrušení výpovědi nájmu u takového dlužníka je reálné nebezpe-
čí, že po zrušení výpovědi opět nebude hradit nájemné a Městská část 
Praha 17 bude nucena opětovně vynaložit značné prostředky na vy-
máhání dluhu a vyklizení bytu, přičemž se bude v řadě případů jednat 
o nedobytnou pohledávku. Navíc to již ani fakticky není možné, neboť 
než dojde k podání žaloby na vyklizení bytu, výpovědní lhůta uplyne, 
čímž bývalý nájemce ztratí právo byt užívat. Formou nájemného bývalý 
nájemce, který nevyhoví výzvě k vyklizení, vrací bezdůvodné obohacení, 
které mu vzniklo držením bytu bez právního důvodu, který uplynutím 
výpovědní lhůty odpadl. 

Změny ve vymáhání pohledávek a výpovědích nájmu
Ing. ThDr. PhDr. JUDr. Leo Salvet, Ph.D., vedoucí právního oddělení
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1.  Osobami oprávněnými k využití přepravy jsou občané s bydlištěm 
v Praze 17 - Řepích se sníženou schopností pohybu (držitelé 
průkazů TP, ZTP, ZTP/P a senioři či další osoby se sníženou schopností 
mobility, kterou prokáží věrohodným způsobem) včetně doprovodu. 
Doprovodem může být nejvýše jedna osoba. Osoba oprávněná k využití 
přepravy (dále cestující) se uzavřením přepravní smlouvy zavazuje 
dodržovat Smluvní přepravní podmínky (dále SPP).

2.  Dopravce provozuje automobil v provozu v pracovní dny od 8 do 
15 hodin. 

3.  Dopravce zajišťuje dopravu na území Prahy-Řepy a do přilehlých 
zdravotnických zařízení. Přepravu pro ostatní trasy zajišťuje pouze 
v případě volné kapacity řidiče. 

4.  Přepravní smlouva je uzavřena, jestliže cestující využije svého 
práva k přepravě tím, že jízdu řádně objedná v souladu se SPP, 
po přistavení vozidla prokáže oprávněnost k využití přepravy, 
a nastoupí do vozidla. 

5.  Cestující povinen zaplatit cenu za přepravu při nástupu; v případě 
je-li přeprava objednána mimo území městské části Praha-Řepy 
a cesty do blízkých zdravotnických zařízení, je cestující povinen 
zaplatit cenu za přepravu při dopravení do cíle, před vystoupením 
z vozidla.

6.  Cestující objednává přepravu u řidiče. Objednávku může provést 
telefonicky na čísle 776 341 925, e-mailem na adrese  
autodoprava@cszs.cz. Objednávky prostřednictvím e-mailu je možno 
považovat za přijaté až po jejich zpětném potvrzení dopravcem. 
Objednávka musí obsahovat kontaktní telefon objednatele, jeho 
adresu, datum, čas, místo nástupu a výstupu, účel jízdy (zdůvodnění 
potřeby přepravy osob se sníženou schopností pohybu), požadavek 
na přepravu vlastních kompenzačních pomůcek, požadavek na 
přepravu dítěte s kočárkem a případnou informaci o doprovázející 
osobě a přepravovaném asistenčním nebo vodícím psu a zavazadlech. 
V případě, že cestujícího doprovází vodící nebo asistenční pes, 
bere cestující na vědomí, že během přepravy musí pes být opatřen 
náhubkem. Dodatečné požadavky může dopravce akceptovat pouze 
v rámci jeho provozních možností. Z technických důvodů nelze 
objednat přepravu pro ležícího cestujícího a přepravu pro cestujícího 
na invalidním vozíku s asistenčním psem.

7.  Cestující může vzít s sebou do vozidla: 

a) ruční zavazadlo 

b) spoluzavazadlo

c) nezbytné ortopedické nebo jiné kompenzační pomůcky

8.  Živá zvířata se nepřepravují, výjimkou je jeden vodící nebo asistenční 
pes, pokud jsou splněny podmínky pro jeho přepravu. 

SMLUVNÍ	PŘEPRAVNÍ	PODMÍNKY	V	PROVOZU	AUTOMOBILU		
PRO	PŘEPRAVU	OBČANŮ	SE	SNÍŽENOU	SCHOPNOSTÍ	POHYBU – VÝŇATEK

 9.  Zbytek dluhu na nájemném u dlužníků, jejichž nájem skončí vyklizením 
bytu, ať dobrovolným či formou exekuce, bude vymáhán po vyklizení by-
tu a provedení ročního vyúčtování plateb za služby spojené s nájmem. 

10.  Přehled právních jednání vůči dlužníkům nájemného za byt:
a)  První návrh (bod 4, 5) na vydání elektronického platebního rozkazu 

bude podán soudu bezprostředně poté, kdy dlužník neuhradí ná-
jemné ani v náhradním termínu na základě předsoudní výzvy, a to 
současně s výpovědí nájmu.

b)  Druhý návrh (bod 6, 7) na vydání elektronického platebního rozka-
zu bude podán soudu bezprostředně po skončení výpovědní lhůty 
současně s podáním žaloby soudu na vyklizení předmětu nájmu.  

c)  Třetí návrh (bod 8) na vydání elektronického platebního rozkazu 
bude podán soudu bezprostředně po vyklizení předmětu nájmu 
dlužníkem.

Zásady vymáhání práv z občanskoprávních titulů byly zpracovány na zákla-
dě zásad maximální hospodárnosti, efektivnosti a rychlosti při vymáhání 
práv Městské části Praha 17 za současného respektování výjimečných pří-
padů dlužníků nájemného za byty, kteří se nezaviněně dostanou do so-
ciálně tak tíživé situace, která jim objektivně znemožňuje řádné hrazení 
nájemného
Je třeba připomenout, že Městská část Praha 17 není vlastníkem prona-
jímaných objektů, ale má pouze svěřenu jejich správu, kterou podle § 35 
zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších před-

pisů, je povinna vykonávat s péčí řádného hospodáře, tj. má povinnost vy-
užít všech právem aprobovaných nástrojů při vymáhání práv. Její hospo-
daření každoročně hloubkově kontroluje Magistrát hlavního města Prahy. 
Městská část Praha 17 tedy není oprávněna promíjet úhradu nájemného 
a služeb spojených s nájmem, ani přistupovat na dohodu o splátkách u ža-
datelů, kteří nemohou zaručit, že budou dodržovat dohodnutý splátkový 
kalendář a současně hradit nájemné i platby za služby spojené s nájmem.  
Z tohoto důvodu pokud nájemce bytu se dostane do situace, kdy mu hrozí, 
že nebude mít na hrazení nájemného nebo plateb za služby spojené s ná-
jmem, nelze mu než doporučit, aby  včas požádal o vyplácení doplatku na 
bydlení podle § 33 an. zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, 
ve znění pozdějších předpisů, nebo o vyplácení příspěvku na bydlení po-
dle § 24 an. zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění 
pozdějších předpisů. Žádost o výplatu těchto dávek je třeba uplatnit u pří-
slušné Krajské pobočky Úřadu práce. Pro Prahu 17 je příslušné pracoviště 
v Praze 6, třída Jugoslávských partyzánů č. 1089/15, které se nachází me-
zi stanicemi Lotyšská a Zelená, kam jezdí tramvaje linky č. 8 a č. 18. 
Městská část Praha 17 si váží všech nájemců bytů i prostor určených k pod-
nikání, kteří řádně a včas hradí nájemné, jakož i platby za služby spojené 
s nájmem. Nemůže však nadále tolerovat ty, kteří své povinnosti, které na 
sebe dobrovolně vzali uzavřením smlouvy o nájmu, vůči ní neplní.

Ing. ThDr. PhDr. JUDr. Leo Salvet, Ph.D., 
vedoucí právního oddělení
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Piano večer  
s Václavem Tobrmanem

Akce pro děti:  
Loučení se školou 

Koncert: Petr Kutheil  
& Kapela LOĎ  

Adéla Zejfartová a SUNNY 
SWING ORCHESTRA 

Koncert:  
Robert Hlavatý & band

Vystoupení a workshop 
pro děti: Kejklíř Rudy

Václav Tobrman, multiinstrumentalista a zpěvák působící v několika hu-
debních tělesech, patří zároveň mezi nejlepší pianisty v ČR. V soutěži „Pi-
anista roku“ získal v roce 2013 třetí místo a v roce 2014 dokonce místo 
druhé. Jeho umělecké cesty pianisty a zpěváka vedly přes pražské bary, 
kavárny, restaurace a hotely až do Divadla Na Fidlovačce, Státní opery 
Praha a Mezinárodní konzervatoře Praha, ve které byl korepetitorem na 
Muzikálovém a Jazzovém oddělení. Přijďte si poslechnout tohoto výji-
mečného umělce naživo. (vstupné dobrovolné)

Školní rok se blíží do finále a kdo by se netěšil na zasloužené prázdniny? 
Zkraťte si s námi čekání na letní oddech a přijďte si užít spoustu legrace.
15:00 Cirkus Berto Tak tenhle cirkus nemá obdoby! Zažijte spolu s klau-
ny z Cirkusu Berto veselé odpoledne, na které jen tak nezapomenete. Bě-
hem bláznivého vystoupení uvidíte spoustu komických kousků v podání 
klaunů Englberta, Alberta a Huberta.
16:00 Skupina Myš a Maš V průběhu odpoledne jsme pro vás připravili 
moderovaný program s podtitulem: „Ukaž svůj talent aneb každý je něčím 
jedinečný.“ Děti si mohou vyzkoušet roli moderátora, zpěváka, tanečníka, 
herce, přednést vlastní básničku, nebo písničku, zahrát na kytaru či na flétnu.
Těšte se také na malý skákací hrad a oblíbené malování na obličej.  
Za hezkého počasí se bude akce konat venku, kde budeme zároveň gri-
lovat. (vstupné dobrovolné)
 

Zpěvák Petr Kutheil je již několik let neodmyslitelně spojován s českou mu-
zikálovou scénou. Kapela se svým stylem blíží pop/rocku s prvky jazzu, má 
svém repertoáru zejména vlastní autorskou tvorbu, která je inspirovaná 
současnou hudbou, ale nechybí ani známé covery. (vstupné dobrovolné)

Herečka, swingová zpěvačka a ukulelistka Adéla Zejfartová je velkým 
příznivcem jazzu. A tak nyní zpívá společně se Sunny Swing Orchestra, 
který je složený z předních českých jazzových a swingových  hudebníků  
s dlouholetou praxí ve známých velkých orchestrech. Repertoár se sklá-
dá z písní raného amerického jazzu a taneční hudby 20.- 30. let, ale také 
nejznámějších českých písní z prvorepublikové éry. Veškeré sklady hrají 
pokud možno akusticky, s věrnou dobovou interpretací a patřičným ná-
bojem i nostalgií. (vstupné dobrovolné)

Robert Hlavatý & Band je sólový projekt muzikanta, zpěváka, herce, mo-
derátora Roberta Hlavatého. Rock, blues, soul. To jsou žánry, kterými ka-
pela žije. V jejich podání uslyšíte kromě cover verzí skladeb Bryana Adam-
se a Joe Cockera také vlastní skladby z dílny Roberta Hlavatého. Robert 
je znám jako moderátor TV pořadu Rockparáda, herec z filmu Kvaska, 
seriálu Ulice a také z mnoha muzikálů (Děti ráje, Tajemství, Bídníci, Miss 
Saigon, atd.). Spolu s kapelou vystupují na nejrůznějších festivalech (Roc-
kování, Dejvické léto, Pražský majáles, atd.) a nyní je uvidíte naživo i v KD 
Bílá Hora. (vstupné dobrovolné)

Zábavné vystoupení, které zaujme nejen malé, ale i dospělé diváky. Kej-
klíř Rudy vám ukáže své žonglérské dovednosti. Uvidíte také ekvilibristické 
umění, které spočívá v udržení rovnováhy vlastního těla. Kromě artistic-
kých kousků vám kejklíř předvede také balancování s gotickými sklenicemi 
a na závěr si můžete vychutnat podívanou na ohňovou show. Doprovod-
ným programem celé akce bude tancování s animátorkou. Akce se bude za 
pěkného počasí konat venku, kde budou mít návštěvníci možnost ochut-
nat dobroty z našeho grilu. Délka akce: 1,5 hod. (vstupné dobrovolné)

PÁTEK 19:00   

NEDĚLE 15-17:30
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Kulturní dům Bílá Hora, Ke Kulturnímu domu 14, 163 00 Praha 6 – Řepy, tel. provoz a pronájmy: 777 661 291, provoz@kdbh.cz, 
tel. produkce pořadů: 777 320 390, produkce@kdbh.cz, www.kdbilahora.cz, facebook.com/kdbilahora. Předprodej vstupenek: 
osobně na recepci KC Průhon, online přes GoOut.cz. Vstupenky k dostání také na místě před akcí. Změna programu vyhrazena.

restaurace | zahrádka | venkovní gril
kozel 11 | pilsner urquell | italská vína
sál s barem | zvuková a světelná technika
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catering | zábavný program | produkce
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1.
Tarifní podmínky pro přepravu pro cesty na území městské části Praha-Řepy 
a cesty do blízkých zdravotnických zařízení: 

1.a)
Celková cena za přepravu se skládá z ceny za jednotlivou jízdu a případně ceny za dobu čekání řidiče na cestujícího,  
nástupní taxa se neúčtuje.

1.b) Cena za jednotlivou jízdu na území městské části Praha 17 – Řepy 40 Kč

1.c) Cena za jednotlivou jízdu městská část Praha 17 - Řepy – Fakultní nemocnice v Motole, Praha 5 80 Kč

1.d) Cena za jednotlivou jízdu městská část Praha 17 - Řepy – Ústřední vojenská nemocnice, Praha 6 110 Kč

1.e) Cena za jednotlivou jízdu městská část Praha 17 – Řepy – Nemocnice na Homolce, Praha 5 95 Kč

1.f) Cena za jednotlivou jízdu městská část Praha 17 - Řepy – Poliklinika Pod Marjánkou, Praha 6 95 Kč

1.g) Cena za jednotlivou jízdu městská část Praha 17 - Řepy – Poliklinika Lípa, Praha 13 110 Kč

1.h) Cena za jednotlivou jízdu městská část Praha 17 - Řepy – Poliklinika Stodůlky, Praha 5 80 Kč

1.ch) Cena za jednotlivou jízdu městská část Praha 17 - Řepy – Poliklinika Petřiny, Praha 6 110 Kč

1.i) Cena za dobu čekání řidiče je stanovena dle počtu minut čekán 2 Kč/1 min.

2.
Tarifní podmínky pro přepravu pro ostatní cesty (mimo území městské části Praha-Řepy a cesty do blízkých zdravotnických 
zařízení), pouze na území ČR:

2.a) Celková cena za přepravu se skládá z nástupní taxy, ceny za jednotlivou jízdu, případně ceny za dobu čekání řidiče na cestujícího

2.b) Nástupní taxa pro každou přepravovanou osobu 10 Kč 

2.c) Cena za jednotlivou jízdu je stanovena podle počtu ujetých km v celé trase přepravy (tam i zpět). 12 Kč/km

2.d) Cena za dobu čekání řidiče je stanovena dle počtu minut čekání 2 Kč/ 1 min.

3 Děti do 6 let věku (do dne předcházejícího dni 6. narozenin) zdarma

4 Doprovod cestujícího (nejvýše jedna osoba) zdarma

5 Ruční zavazadlo a spoluzavazadlo, asistenční nebo vodící pes zdarma

6 Parkovné hradí cestující

7 Ceny za přepravu jsou uvedeny včetně DPH

8
Cena za přepravu je hrazena přímo ve vozidle řidiči. Řidič předá cestujícímu stvrzenku a cestující potvrdí provedení přepravy 
na předepsaném formuláři

 8.  Tyto SPP jsou platné od 1. 6. 2017 a vyhlašuje je dopravce Centrum sociálně zdravotních služeb. 

 9.  SPP jsou zveřejněny v listinné podobě v sídle dopravce Bendova ul. 1121/5, 163 00 Praha 17 - Řepy, u řidiče vozidla a elektronicky na www.cszs.cz. 

10.  Připomínky, podněty a stížnosti mohou cestující uplatnit u dopravce, se sídlem na adrese Bendova ul. 1121/5, 163 00 Praha 17 - Řepy.  Dopravce je 
oprávněn k úpravě SPP.

PhDr. Jindřich Kadlec, 
ředitel Centra sociálně zdravotních služeb

TARIFNÍ	PODMÍNKY	PRO	PŘEPRAVU	OBČANŮ	SE	SNÍŽENOU	SCHOPNOSTÍ	POHYBU
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Václav Tobrman, multiinstrumentalista a zpěvák působící v několika hu-
debních tělesech, patří zároveň mezi nejlepší pianisty v ČR. V soutěži „Pi-
anista roku“ získal v roce 2013 třetí místo a v roce 2014 dokonce místo 
druhé. Jeho umělecké cesty pianisty a zpěváka vedly přes pražské bary, 
kavárny, restaurace a hotely až do Divadla Na Fidlovačce, Státní opery 
Praha a Mezinárodní konzervatoře Praha, ve které byl korepetitorem na 
Muzikálovém a Jazzovém oddělení. Přijďte si poslechnout tohoto výji-
mečného umělce naživo. (vstupné dobrovolné)

Školní rok se blíží do finále a kdo by se netěšil na zasloužené prázdniny? 
Zkraťte si s námi čekání na letní oddech a přijďte si užít spoustu legrace.
15:00 Cirkus Berto Tak tenhle cirkus nemá obdoby! Zažijte spolu s klau-
ny z Cirkusu Berto veselé odpoledne, na které jen tak nezapomenete. Bě-
hem bláznivého vystoupení uvidíte spoustu komických kousků v podání 
klaunů Englberta, Alberta a Huberta.
16:00 Skupina Myš a Maš V průběhu odpoledne jsme pro vás připravili 
moderovaný program s podtitulem: „Ukaž svůj talent aneb každý je něčím 
jedinečný.“ Děti si mohou vyzkoušet roli moderátora, zpěváka, tanečníka, 
herce, přednést vlastní básničku, nebo písničku, zahrát na kytaru či na flétnu.
Těšte se také na malý skákací hrad a oblíbené malování na obličej.  
Za hezkého počasí se bude akce konat venku, kde budeme zároveň gri-
lovat. (vstupné dobrovolné)
 

Zpěvák Petr Kutheil je již několik let neodmyslitelně spojován s českou mu-
zikálovou scénou. Kapela se svým stylem blíží pop/rocku s prvky jazzu, má 
svém repertoáru zejména vlastní autorskou tvorbu, která je inspirovaná 
současnou hudbou, ale nechybí ani známé covery. (vstupné dobrovolné)

Herečka, swingová zpěvačka a ukulelistka Adéla Zejfartová je velkým 
příznivcem jazzu. A tak nyní zpívá společně se Sunny Swing Orchestra, 
který je složený z předních českých jazzových a swingových  hudebníků  
s dlouholetou praxí ve známých velkých orchestrech. Repertoár se sklá-
dá z písní raného amerického jazzu a taneční hudby 20.- 30. let, ale také 
nejznámějších českých písní z prvorepublikové éry. Veškeré sklady hrají 
pokud možno akusticky, s věrnou dobovou interpretací a patřičným ná-
bojem i nostalgií. (vstupné dobrovolné)

Robert Hlavatý & Band je sólový projekt muzikanta, zpěváka, herce, mo-
derátora Roberta Hlavatého. Rock, blues, soul. To jsou žánry, kterými ka-
pela žije. V jejich podání uslyšíte kromě cover verzí skladeb Bryana Adam-
se a Joe Cockera také vlastní skladby z dílny Roberta Hlavatého. Robert 
je znám jako moderátor TV pořadu Rockparáda, herec z filmu Kvaska, 
seriálu Ulice a také z mnoha muzikálů (Děti ráje, Tajemství, Bídníci, Miss 
Saigon, atd.). Spolu s kapelou vystupují na nejrůznějších festivalech (Roc-
kování, Dejvické léto, Pražský majáles, atd.) a nyní je uvidíte naživo i v KD 
Bílá Hora. (vstupné dobrovolné)

Zábavné vystoupení, které zaujme nejen malé, ale i dospělé diváky. Kej-
klíř Rudy vám ukáže své žonglérské dovednosti. Uvidíte také ekvilibristické 
umění, které spočívá v udržení rovnováhy vlastního těla. Kromě artistic-
kých kousků vám kejklíř předvede také balancování s gotickými sklenicemi 
a na závěr si můžete vychutnat podívanou na ohňovou show. Doprovod-
ným programem celé akce bude tancování s animátorkou. Akce se bude za 
pěkného počasí konat venku, kde budou mít návštěvníci možnost ochut-
nat dobroty z našeho grilu. Délka akce: 1,5 hod. (vstupné dobrovolné)
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SLUŽBY
•  MALOVÁNÍ,	TAPETOVÁNÍ,	lepení	stropních	podhledů,	

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

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

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

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

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

•  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

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

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

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

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

•  !!!	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

•  DETOXIKACE	–	OČISTA	ORGANISMU	od parazitů, těžkých 
kovů, plísní, pesticidů a dalších toxických látek ze 
životního prostředí. Poradna v Obchodním centru Řepy, 
informace a objednání na	 tel.:	603	707	016

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

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

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

•  ARMYSHOP	–	VYBAVENÍ	A	OBLEČENÍ	DO	PŘÍRODY	–  
kraťasy, kalhoty, mikiny, spacáky, batohy, celty, nože, 
obr. spreje. Bílá Hora – Čistovická 15, po–pá 13–19 h. 
 www.e-armyshop.cz

•  ENGLISH	CONVERSATION	LESSONS,	Business English 
with a native speaker from England, TEFL certified.  
	 Tel.:	731	523	540

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

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

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

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

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

•  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

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

•  DOPRAVA	A	MONTÁŽ	NÁBYTKU	(skříně, ložnice, 
kuchyně, aj.) od všech výrobců (Ikea, Asco, XXXL a ost.).		
	 Tel.:	777	733	566

BYTY, NEMOVITOSTI
•		KOUPÍM	VELKÝ	BYT	V	ŘEPÍCH,	do	6	mil.	Kč.		

 Tel.:	608	110	579

•  HLEDÁM	BYT	2+1	až	3+1	DO	CENY	17	000	Kč	
i	s	POPLATKY,	celkem pro 3 osoby, rodinu, nekuřáky. 
Zařízení po dohodě, výhodou lodžie, ale nemusí být, 
preferujeme dobrý a čistý stav. Děkujeme.  
 Tel.:	603	789	381

•		HLEDÁM	PRONÁJEM	BYTU	V	ŘEPÍCH	do	20	tisíc	Kč.	
	 Tel.:	776	586	858

•  SENIORSKÝ	PÁR	KOUPÍ	BYT	30	–	75	m2,	PRAHA	6	
A	OKOLÍ,	OV, DV, cena do 3,9 mil. Nabídky jen od 
přímých majitelů. Slušné jednání, hotovost. Právní 
servis zajistím.  Tel.:	604	231	509

•  MLADÁ	RODINA	S	DĚTMI	HLEDÁ	BYT	NEBO	DOMEK	
v Praze 6 a okolí, cena dle nabídky. Velikost není 
rozhodující. Preferujeme zeleň, klid a základní 
vybavenost v okolí. Tel.:	604	231	509

•  NEKUŘÁCKÝ	PÁR	HLEDÁ	PRONÁJEM menšího čistého 
bytu v Praze u MHD. Nejlépe 1+kk do 11 tis., 2+kk nebo 
2+1 do 13 tisíc. Nastěhování nejpozději do měsíce. 
Děkuji. Tel.:	605	845	088

•  VYMĚNÍM	BYT	2KK	ZA	GARSON.	V	ŘEPÍCH.		
	 Tel.:	721	082	735

•  VYMĚNÍM	STÁTNÍ,	HEZKÝ	BYT	2KK	v ulici Žufanova, 
zvýšené přízemí, za větší nebo případně stejný 
s balkonem v této lokalitě. Privatizace vítána.		
	 Tel.:	731	599	706

ZAMĚSTNÁNÍ

•  DO	PRODEJNY	POTRAVIN	V	ŘEPÍCH	PŘIJMU	PRODAVAČKU.	
f1109@obchod.izabka.cz	 Tel.:	777	267	477

•  MŠ	STOCHOVSKÁ,	PRAHA	6,	přijme školnici na částečný 
nebo plný úvazek.		 Tel.:	737	501	723

•  MŠ	PŘI	ZŠ	T.	G.	MASARYKA,	PRAHA	6,	přijme	učitelku	
na	plný	úvazek.		 Tel.:	737	501	723

•  ZŠ	RUZYNĚ	PŘIJME	UČITELKU	pro	1	stupeň	s	možností	
bytu	1+1.		 Tel.:	737	501	723

•  FIRMA	CONVISION	S.R.O.		PŘIJME	PRACOVNÍKA	OBORU	
ELEKTRO:	vzdělání VŠ nebo SŠ. Zabýváme se docházkovými 
systémy.	 www.convision.cz

Nabízíme	k	pronájmu

Výše uvedené byty nabízíme ve výběrovém řízení, které je zveřejněno na Úřední desce ÚMČ Praha 17  
a na webových stránkách www.repy.cz v sekci Úřední deska – Odbor správy obecního majetku.

Informace: pí Novozámská, tel.: 234 683 529, kancelář č. 213, 1. patro, budova ÚMČ Žalanského 291, Praha 6 - Řepy,  
e-mail: michaela.novozamska@Praha17.cz 

obecní	byty	formou	výběrového	řízení		

za	min.	nájemné	112	Kč	/	m2	/	bez	služeb

byt	č.	11	o	vel.	3+1/L		
v	č.p.	1223	

Makovského	ulice 
(I. kolo výběrového 

řízení vyhlášeno  
do 13. 6. 2017  

do 15. hod.)

byt	č.	16	o	vel.	1+kk	
v	č.	p.	1051	Nevanova	
ulice  
(I. kolo výběrového  
řízení vyhlášeno 
do 13. 6. 2017  
do 15. hod.)

➟

➟



Zveme Vás na
KLUB ANGLICKÉ KONVERZACE

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

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

www.pochoden-praha.cz

Veterinární klinika Delta
MVDr. Michael Růžička, s. r. o.

Drahoňovského 810/1
Praha 6 - Řepy 163 00

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

www.veterinadelta.cz

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

So: 9.00–12.00
Operační hodiny:

Po–Pá: 11.30–15.00

• Preventivní vyšetření 
¢ Kardiologické vyšetření
• Čipování, vystavení europasů
¢ Očkování 
• Chirurgie
¢ Stomatologie 
• RTG, sonografie, vyšetření moči
¢ Odběry krve
• Hospitalizace

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

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

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

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

Kosmetický a kadeřnický salon

Giaccomo

Ú K L I D O V É  P R Á C E

JAN BÖSSER
Žalanského 36/29, 163 00 Praha 6

tel.: 603 423 612 • bosser@volny.cz

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

malování • lakování

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

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

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

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

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

VETERINÁRNÍ KLINIKA

Od roku 1999

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

Přijmeme číšníka, servírku
do naší stylové Balkánské 

restaurace v Řepích

v případě zájmu volejte 
na tel. č.: 775 775 645
info@daimarinai.cz

... a sladká tečka na záver

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

www.daimarinai.

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

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

ˇ Lužiny
ZÁZVORKOVA 25/3

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

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

S tímto kuponem
sleva 15% na d�ert

Repy

Snídane, obedy, vecere ...ˇˇˇ ˇ
ˇ
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Každý

50% slevou.

po	sobě	jdoucí	
otištěný	inzerát

je	s!
Z P R A V O D A J  P R A H Y  1 7  |  K V Ě T E N  2 0 1 7  |  R O Č N Í K  2 3  |  Z D A R M A

ŘEPSKÁ

Centrum psychosomatické medicíny

Memoriál Fr. Zvoníčka a L. Dlouhého: 20. 5. 2017

Historický prapor z Řep prohlášen kulturní památkou
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SUŠÁKY, ŽALUZIE

www.bydlenijerabek.cz
+420 739 034 488

SÍTĚ PROTI HMYZU
ZASKLÍVÁNÍ BALKÓNŮ

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

FUNKČNÍ  KONZOLE

SLEVY záclon, závěsů
DOPRAVA  ZDARMA

FUNKČNÍ  KONZOLE
(demontáž starých, zaměření 
a montáž nových)

SLEVY záclon, závěsů
DOPRAVA  ZDARMA

VŠE PRO VÁŠ BYT

NEVANOVA  1045 (dílna)
1047 (prodejna)

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

Pracovní doba:  Po–Pá  8.00–18.00 hod.

Školka Želvička
Španielova 52a, 

163 00 Praha - Řepy 
Tel.: 604 433 057

www.skolkazelvicka.cz

● Zájmové prográmky již od 1,5 roku
● Provoz denně, Po - Pá 7:30 - 18:00
● Celodenní stravování
● Víkendové řádění
● Prázdninový provoz
● Individuální přístup k dítěti
● Výuka angličtiny
● Bezkonkurenční ceny, již od 40 Kč/hod.

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

První hodina zdarma :)


