
Z P R A V O D A J  P R A h y  1 7  |  D u b e n  2 0 1 7  |  R O č n í k  2 3  |  Z D A R m A

ŘEPSKÁ
Zahájení výstavby Sportovního centra Na Chobotě

Strategický plán: v dubnu on-line dotazník

Slavíme Den Země: 26. dubna

Pálení čarodějnic: 30. dubna
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Vážení čtenáři,

Řepská sedmnáctka v těchto dnech slaví první kulaté výročí! Přesně před deseti lety, v dubnu 2007, 
vyšlo první číslo. I když navázala na zpravodaj Řepy (+ letopočet), je od samého začátku jiná. Z pů-
vodního 4–6ti stránkového černobílého zpravodaje – novin se stal barevný časopis daleko rozsáh-
lejšího formátu. Podvakrát byl rozšířen na dnešních 32 stran a troufám si říct, že se stal nedílnou 
součástí života v Řepích. Je zpravodajem, který informuje o tom co bylo a co se chystá. Prostor 
zde nachází čtenáři všech věkových kategorií, je časopisem, který se i snaží pobavit a vzbudit v nás 
zdravý patriotismus.
Snad ještě důležitější událostí těchto dní je začátek stavby, o které se léta diskutovalo a jejíž význam 
zřejmě přesáhne hranice Prahy 17. V březnu došlo k symbolickému poklepání na základní kámen 
víceúčelového Sportovního centra na Chobotě. O tom, a nejen o tom, si přečtete v dubnové Řepské 
sedmnáctce.

za Redakční radu Jan Bösser

Úvodní slovo
Úřední hodiny
Úřadu mč Praha 17

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

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

Czech	POINT Španielova 1280: 
v úředních hodinách živnostenského odboru

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

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

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

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

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	19.	4.	2017	OD	14	HODIN.
Místo	konání:	Kulturní	centrum	PRůHON,	Socháňova	1220/27,	Praha	17	–	Řepy.
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Zpráva	o	stavu	pohledávek	za	nájemci	bytů	a	prostorů	sloužících	k	podnikání	MČ	Praha	17	
spravovaných	správní	firmou	Optimis,	spol.	s	r.o.	za	2.	pololetí	roku	2016
Rada vzala na vědomí zprávu OSOm o stavu pohledávek ke dni 31. 12. 2016 za nájemci a uživateli 
bytů a prostorů sloužících k podnikání spravovaných správní firmou Optimis, spol. s r. o. ve smy-
slu Zásad vymáhání a odpisu pohledávek z občanskoprávních titulů schválených Zmč Praha 17 
dne 25. 2. 2015 z titulu prodlení při úhradě za nájemné nebo za služby spojené s užíváním bytů 
svěřených městské části Praha 17.

Finanční	dar	pro	pedagogy	nominované	na	udělení	plakety	J.	A.	Komenského
Rada schválila přidělení daru ve výši 5 000 kč nominovaným pedagogům ZŠ.

Rekonstrukce	varny	v	ZŠ	genpor.	Fr.	Peřiny,	Socháňova	1139,	Praha	6	-	Řepy,	realizace
Rada souhlasila s vypsáním výzvy k podání nabídky dle § 26 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek, zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení na realizaci stavby „Rekon-
strukce varny v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Socháňova 1139, Praha 6 - Řepy“.

Zřízení	nové	klimatizace	ZUŠ	Blatiny,	Španielova	1124/50,	Praha	6	-	Řepy
Rada souhlasila s vypsáním výzvy k podání nabídky dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek, na veřejnou zakázku malého rozsahu na realizaci stavby „Zřízení nové klima-
tizace ZuŠ blatiny, Španielova 1124/50, Praha 6 - Řepy“.

Výzva	k	podání	nabídky	a	k	prokázání	kvalifikace	veřejné	zakázky	malého	rozsahu	
na	služby:	„Obsluha	a	údržba	odpadkových	košů	v	MČ	Praha	17	2017–2019“
Rada souhlasila s vypsáním výzvy k podání nabídky dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek, na veřejnou zakázku malého rozsahu: „Obsluha a údržba odpadkových košů 
v mč Praha 17 2017–2019“.

V květnovém čísle si mimo jiné přečtete:
➙ Předávání plaket Jana Amose Komenského.

➙ Dětská atletická liga.
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milí čtenáři,

držíte v rukou dubnové číslo Řepské sedm-
náctky. nemohu vám slíbit, že v něm najde-
te aprílové žertíky, ale věřím, že je nabité 
zajímavými články, které si rádi přečtete. 
Vždyť poslední týdny přinesly opravdu zají-
mavé události – uvítali jsme prvního občán-
ka roku 2017, po rekonstrukci jsme otevřeli 
kulturní dům na bílé hoře, konal se již de-
sátý ročník soutěže Šachista Řepy… 
hlavní událostí však bylo poklepání zá-
kladního kamene Sportovního centra na 
Chobotě, které se konalo 22. března. Počasí 
nám sice nepřálo a nadělilo spoustu deště, 
ale věřím, že tyto kapky byly předzvěstí 
štěstí pro tuto zásadní řepskou stavbu. 
na její dokončení se můžeme těšit zhruba 
za 20 měsíců. komplex nabídne skvělé zá-
zemí všem sportuchtivým návštěvníkům 
i fanouškům, stejně tak sem budete moci 
chodit relaxovat a odpočívat třeba do sauny 
nebo do restaurace.
A na co se můžete těšit nyní v dubnu? Samo-
zřejmě bych vás ráda pozvala na Den Země, 
který letos oslavíme 26. dubna v zahradě 
ZŠ J. Wericha nebo na tradiční Pálení čaro-
dějnic – 30. dubna na louce před úřadem.

Přeji vám všem hezké jarní dny a příjemné 
chvilky s Řepskou sedmnáctkou!

Jitka Synková

Slovo starostky

Pranostiky na duben

Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto.

Jasné počasí o Velikonocích 
- nastane léto o letnicích.

Svatého Marka deštivo 

- sedm týdnů blátivo.

Velikonoční a velkopáteční déšt’ 

zřídka přináší žním požehnání.

Prší-li na 1. dubna, 
bude mokrý květen.

Teplé deště v dubnu, 

teplé dny v říjnu.

Když na Vojtěcha prší, nebude ovoce.
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OTÁZKA MĚSÍCE DubnA

Téma měsíce: Louka před úřadem
Jak by podle vás měla v budoucnu vypadat louka před úřadem?

Louka před úřadem je dosud využívána hned k ně-
kolika účelům. Jedním z nich je pořádání společen-
ských a kulturních akcí, dále si louku oblíbili pejs-
kaři. V zimních měsících bylo možné na louce využít 
venkovní kluziště. V neposlední řadě nalezneme na 
louce i dětské hřiště. Jedná se o obrovský prostor 
zeleně, který je na území Prahy zřídka viditelný. 
Proto si myslím, že zastavět tento prostor na úkor 

zeleně by byl špatný krok. kloním se však k úpravám ve smyslu úpravy 
stávající zeleně s možností vybudování parkové části s tím, že by mě-

lo být počítáno se zachováním prostoru pro pořádání kulturních akcí 
a prostoru pro pejskaře. Začátkem března proběhlo v kulturním domě 
Průhon představení studentských prací, které se zabývaly proměnou 
louky před úřadem. Při tomto setkání se účastníci mohli seznámit se 
všemi studentskými návrhy a diskutovat nad nimi. Všechny studentské 
návrhy byly následně v kulturním centru Průhon vystaveny a každý kdo 
chtěl, je mohl v klidu prostudovat. Pro ty, kteří se bohužel nemohli 
zúčastnit tohoto setkání a mají zájem se k tomuto tématu vyjádřit, je 
připraven na oficiálních stránkách městské části dotazník „Jak by měl 
vypadat Centrální park“, který doporučuji navštívit a vyplnit.

Za dnešní stav prostranství mezi Žufanovou a úřa-
dem vděčíme dlouhodobé stavební uzávěře pro 
břevnovskou radiálu. Je to území, které po dosta-
vění sídliště bylo upraveno ze stavebního dvora na 
prostupné území, kde zpočátku nechyběla ani menší 
vodní plocha, kde se rozmnožovaly ropuchy zelené 
a kterou např. z vodních brouků brázdili čtyřcenti-
metroví potápníci vroubení. Dnes je to krásná louka 

pro volnočasové aktivity na volném, nevybaveném prostranství. umož-
ňuje pořádání akcí naší mč, středem je možné po asfaltovém chodníčku 
podél aleje lip a dubů pohodlně dojít k naší radnici. Tudy vede i trasa 

řep ské naučné stezky, jejíž tabule „Geologické zastavení“ je před úřa-
dem. A jak bych rád viděl budoucnost této plochy? Jistě preferuji pří-
rodnější styl, tedy kolem cesty, která jistě pro pěší jako spojnice sídliště 
a radnice zůstane, dosadit druhou řadu stromů. Význam aleje je v naší 
krajině historicky zakódován, a má obrovský význam. Sice z ní budou 
mít radost až naši potomci, lípy a duby se ale vysazovaly vždy pro další 
generace… neměla by chybět menší vodní plocha s litorálem, ovšem 
ne pro koupání psů, ale pro oživení plochy rostlinami a živočichy. na 
ploše by měly být vysazeny skupiny stromů a keřů, především při okra-
jích, zvláště potom při Slánské kvůli šíření hluku. Je zřejmé, že preferuji 
přírodnější úpravu bez nákladných technických prvků.

Současná podoba louky před úřadem mi vlastně 
vyhovuje. Jsem nadšeným milovníkem svých dvou 
pejsků, které sem chodím často venčit a jsem rád, 
že mají prostor, kde se mohou vyběhat. Zároveň 
nehrozí, že by obtěžovali nějaké kolemjdoucí. 
Stejně tak jsem rád, že se tady konají různé akce, 
které pravidelně navštěvuji. Takže bych hlasoval 
pro nějakou drobnou parkovou úpravu, mož-

ná vysazení nějakých dalších stromů. Žádné velké zásahy bych ale 
v tomto prostoru nedělal.

Jan Hejmic

JuDr. Kateřina Kaljkovićová  PRO PRAHu

Doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc.  ODS

V Řepích mi trochu chybí nějaký park, místo pro 
relaxaci, odpočinek. Líbilo by se mi, kdyby sou-
časná louka měla nějakou parkovou úpravu, byly 
tady stromy, květinové záhony, chodníčky pro 
procházky. Samozřejmě lavičky, kde by si člověk 
mohl za hezkého počasí posedět, třeba i přečíst 
časopis nebo knížku. Rodiny s dětmi by možná po-
těšilo nějaké malé, pěkné hřiště, kde by si mohly 
pohrát děti.

Ivana Janatková

Otázka na příští měsíc: Sportovní centrum na Chobotě
na které z avizovaných služeb sportovního centra se těšíte nejvíce?

Chcete-li se k otázce vyjádřit, kontaktujte redakci na e-mail: redakce@praha17.cz
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Můžete	Váš	odbor	v	krátkosti	představit?
Protože je činnost odboru velice rozmanitá, 
představím zde odbor hlavně ze stránky užiteč-
nosti pro občany. Z pohledu samotných občanů 
je nejdůležitější úsek „podatelny a informací“, 
který je mnohdy tím prvním, se kterým se ob-
čané v kontaktu s úřadem setkávají, ať už při 
telefonním spojení, nebo při osobní návštěvě 
radnice. Informační kancelář, kromě podává-
ní obecných informací občanům při vyřizová-
ní jejich záležitostí, informací o chodu úřadu 
a dalších informací spojených s místní přísluš-
ností územního celku, také zajišťuje vydávání 
ověřených výpisů z katastru nemovitostí a vý-
pisů z rejstříků na terminálu Czech Point, včet-
ně konverze dokumentů a zřizování datových 
schránek. Podatelna je vlastně takovým srdcem 
úřadu, přes které proudí veškerá koresponden-
ce. S tím souvisí vedení spisové služby, které za-
hrnuje fyzickou evidenci příchozích dokumentů, 
obsluhu centrální elektronické a datové schrán-
ky, zajištění vypravování odchozích dokumentů, 
a vedení centrální spisovny úřadu. Další neméně 
zodpovědnou činností oddělení podatelny je za-
bezpečení provozu jak elektronické, tak i fyzické 
„Úřední desky“. Dalším úsekem odboru je oddě-
lení hospodářské správy a údržby, které převáž-
ně slouží pro vnitřní potřeby chodu úřadu, jako 
je zásobování spotřebním materiálem, běžná 
údržba a technologický provoz objektů Úřadu, 
zajištění provozu autoparku, vedení operativně 
technické a skladové evidence majetku, zajiště-
ní oprav, úklidu a vytápění svěřených prostor, 

řízení provozu telefonní ústředny a činnosti 
ostrahy objektu.

Kolik	máte	podřízených?
Pět, ale upřesním, že jsme dobře sehraný tým 
šesti lidí, kterému záleží na spokojenosti klientů 
i kolegů úředníků.

Co	je	Vaší	hlavní	pracovní	náplní?
moje pracovní náplň je různorodá a všechny čin-
nosti jsou v určité době svým způsobem „hlav-
ní“…, ale mojí nejzodpovědnější pracovní ná-
plní je bezesporu příprava a zpracování návrhu 
rozpočtu a následně pak sledování a dodržování 
jeho čerpání v rámci svěřené kapitoly. 

Co	máte	na	své	práci	nejraději?
na mé práci se mi nejvíce líbí její rozmanitost. 
A když se někdy věci seběhnou tak, že nevím co 
řešit dříve, je to teprve ten správný adrenalin… 

S	čím	se	na	Vás	mohou	občané	obracet?	
Jaký	servis	zajišťujete?
mojí pracovní náplní je hlavně zajistit chod 
úřadu po technické stránce, tudíž prvoplánově 
s občany, kromě obchodních zástupců, nejed-
nám. Samozřejmě pokud se stane, že omylem 
ke mně někdo „zabloudí“, zastaví mě s dotazem 
na chodbě nebo se nachomýtnu u přepážky po-
datelny, beze všeho občanovi pomohu. Takže se 
dá vlastně říci, že se na mě občané mohou ob-
racet s čímkoli, s čím by se obraceli na oddělení 
podatelny a informací.

Pro občany ale zřejmě bude zajímavější výčet 
služeb odboru týkajících se jich samotných. část 
jsem již uvedla v úvodní odpovědi, ale ještě stojí 
za zmínku: obsluha čtrnácti informačních tabulí 
(vývěsek) rozmístěných na území Řep, distri-
buce „Řepské 17“ různým institucím a obča-
nům – ve spolupráci se smluvním doručovacím 
partnerem, uchovávání korespondence pro 
občany s trvalým bydlištěm v místě ohlašovny – 
tzv. úřední adresou. Dále mohou občané pro-
střednictvím podatelny využít službu elektronic-
kého objednání k vyřízení různých záležitostí, 
zejména v oblasti osobních dokladů.

Jak	dlouho	na	úřadě	pracujete	a	jak	dlouho	
jste	v	pozici	vedoucí?
na úřadě pracuji od roku 1995, v pozici vedoucí 
odboru jsem od července roku 2003.

Jaké	problémy	řešíte	nejčastěji?
Vše co řeším, za problém nepovažuji. Jsou to 
jednoduše situace vzniklé provozem úřadu. 
bohužel si statistiku nejčastěji se opakujících 
situací nevedu, ale mohla bych třeba uvést ně-
jakou kuriozitu: Občané určitě vědí, že každou 
první středu v měsíci probíhá celoplošná zkouš-
ka sirén. Letos 1. března si ale siréna umístěná 
na budově radnice postavila hlavu a nehoukala. 
Legrační bylo, že po tom nehoukání se z tlam-
pače ozvalo „Právě proběhla zkouška sirén…“ 
následně bylo potřeba zajistit kontrolu, vyzkou-
šení a případnou opravu sirény.

Co	Vás	v	poslední	době	v	práci	nejvíc	
potěšilo?	Na	co	jste	třeba	pyšná?
Asi největší radost mám vždy, když se spokojený 
občan nechá slyšet a pochválí ochotu, příjemný, 
lidský a tím pádem vlastně profesionální přístup 
pracovnic oddělení podatelny a informací. To se 
stává poměrně často, zvláště ve srovnání se zku-
šenostmi občanů s jinými institucemi, se který-
mi se nám vždy ochotně svěří…

Jak	relaxujete?
Snažím se provozovat různé sportovní aktivi-
ty, takzvaně „vypnout“ umím při hraní PC her 
a  občas trochu potrápím kytaru.

Děkuji za rozhovor.
Radka Sálusová

Otázky pro Ivanu Havlíčkovou
Dubnové číslo Řepské sedmnáctky vám představuje Ivanu Havlíčkovou, vedoucí Odboru hospodářské správy.

Ivana	Havlíčková	(49	let)
•  vzdělání – středoškolské
•  stav - zadaná
•  záliby – hudba, turistika, cyklistika
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Jak by mohl v budoucnu vypadat prostor louky před úřadem? na tuto 
otázku, a samozřejmě mnohé další, se snažili odpovídat studenti z fakulty 
archi tek tu ry při představování svých prací veřejnosti. 7. března v podvečer 
se v sále kC Průhon konala veřejná debata na toto téma.
Cílem ovšem nebylo vybrat jeden návrh, ale skutečně pouze otevřít debatu 
na téma: „Co se nám líbí, co bychom naopak nechtěli, co zde chybí a pro-
jekt by mohl přinést.“ Jedním slovem: mOŽnOSTI. 
Pět týmů představilo své návrhy a skutečně jsme měli možnost vidět pět 
různých pohledů. každý z návrhů něčím upoutal, ať už to byly vodní plo-
chy s prvky, cesty, sad, kavárna, stezka, klidové zóny, hřiště nebo val pro 
odhlučnění Slánské ulice. Studenti nabídli opravdu velké možnosti pro 
revitalizaci tohoto prostranství. následná diskuse přinesla další zajímavé 

podněty, myšlenky a návrhy. některé ohlasy byly kladné, jiné záporné, ale 
to je přesně to, co má správná debata přinést a každý návrh byl shledán 
cenným.
Závěr debaty velmi výstižně shrnula jedna ze studentek (parafráze): „Vní-
mám sice, že každý používáte trochu jiná slova, ale je zřejmé, že všichni 
vlastně chcete to samé…“. 
A měla pravdu. Všechny návrhy a podněty se protínaly v klidové zóně, 
prostoru pro konání tradičních akcí, psí louce, možnostech pro hry dětí 
a aktivním odpočinku – třeba ve formě stezky určené pro běh, maminky 
s kočárky nebo jen procházky. 
Fotografie naleznete na www.repy.cz v sekci Fotogalerie, případně na  
https://www.facebook.com/Praha17. O dalších podrobnostech vás bude-
me pravidelně informovat.

-mish-

Centrální park – představení studentských prací

25. února nastal „den D“ pro kulturní dům na bílé hoře. Po rozsáhlé re-
konstrukci se interiér zcela proměnil a všichni příchozí měli možnost si no-
vé prostory nejen prohlédnout, ale užít si i připravený program. Od 16 ho-
din byl přichystaný převážně pro děti a nutno podotknout, že sál byl zcela 
zaplněný. na děti čekalo nejen malování na obličej nebo dárky z balónků, 
ale především skupina myš a maš se svými pohádkovými písničkami, hrami, 
soutěžemi a tancem. 
V podvečer, po skončení dětského programu, přišla na řadu zábava pro 
dospělé návštěvníky v podání kapely nemo. A samozřejmě nelze nezmínit 

i novou restauraci, kde si všichni příchozí mohli dopřát občerstvení a užít 
si večer.
kulturnímu domu bílá hora, který nyní spolu s řepskou Sokolovnou spadá 
pod kC Průhon, přejeme, aby ke svým věrným návštěvníkům našel i mnohé 
další a těšíme se na program a akce, které pro nás bude připravovat. 

-mish-

Kulturní dům bílá Hora opět otevřel své brány

Foto: -mish-

Foto: -mish-

Foto: Michaela Dvořáková



BylI jsmE přI tOm

7

V tento den se ukončila dlouhá etapa příprav a tvoření koncepce tohoto 
sportovního komplexu, kterou jsme zahájili na podzim roku 2010. Stojíme 
na prahu etapy další a jsem přesvědčena, že za dvacet měsíců budeme mít 
možnost se radovat z moderního sportoviště, které v Řepích vyroste.

Víceúčelové sportovní centrum, se dvěma základními stavebními objek-
ty a venkovními sportovišti, bude nabízet zázemí jak pro rekreační, tak 
profesionální sportovce, fanoušky i příznivce sportovních klubů. Věřím, že 
tento komplex návštěvníkům umožní plnohodnotné vyžití a zábavu na celý 
den. Vždyť ráno si zde můžete zaplavat, potom si zahrát tenis nebo třeba 

volejbal a z kurtu vaše kroky zamíří do restaurace na dobrý oběd. Znaveni 
jídlem se přesunete do hlediště ke sledování sportovního utkání a pak se 
již můžete těšit na relax a odpočinek v sauně. 
Připadá vám to jako sen? uvidíte, na konci roku 2018 se stane skutečností! 

Jitka Synková

Zahájení výstavby Sportovního centra na Chobotě 
V pravé poledne 22. března 2017 se uskutečnilo slavnostní poklepání základního kamene Sportovního centra Na Chobotě 
za účasti zástupců vedení radnice naší městské části a zástupce společnosti Geosan Group Ing. Rafaela Morena.

Dne 16. března 2017 proběhl v kongresovém centru ALDIS v hradci králo-
vé již 14. ročník slavnostního udílení výročních cen národní rady osob se 
zdravotním postižením české republiky mOSTy 2016. Smyslem této akce je 
ocenit akt, projekt či osobnost, jež významným způsobem zlepšují posta-
vení osob se zdravotním postižením v čR. Patronkou ceny je Livie klausová 
a záštitu nad touto akcí převzali hejtman královéhradeckého kraje PhDr. Ji-
ří Štěpán, Ph.D. a primátor města hradce králové muDr. Zdeněk Fink. mo-
derátorem akce byl Aleš Cibulka a v kulturním programu vystoupili zpěváci 
Laďa kerndl, Radek Žalud a klavírista Petr bazala a skupina Lokálka.
městská část Praha 17 byla v kategorii „Instituce veřejné správy“ nomi-
nována za dlouhodobý sociální program se zaměřením na terénní pomoc 
obyvatelům naší městské části. Ve velké celorepublikové konkurenci Řepy 
obstály opravdu se ctí. Ačkoliv jsme hlavní cenu v kategorii institucí ve-
řejné správy nezískali, můžeme být jistě na sociální služby v naší městské 
části právem hrdi. Vždyť i samotná nominace je velkým oceněním služeb 
v sociální oblasti, které v Řepích zajišťuje především Centrum sociálně 
zdravotních služeb již od roku 1998. 
Diplom na slavnostním ceremoniálu převzala starostka mgr. Jitka Synková 
a místostarosta Jaroslav hájek. 

V kategorii s názvem „Zvláštní cena“ byl nominován také bývalý předseda 
klubu seniorů Řepy Josef Procházka, který se akce též zúčastnil a diplom 
převzal za mohutné podpory členů z řepského seniorského klubu.

-ras-

Slavnostní udílení cen národní rady osob 
se zdravotním postižením – MOSTY 2016

Foto: -ras-

Foto: -mish-

Foto: -mish-

Foto: -mish-
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Kam s bioodpadem

Do bioodpadu a tím i do biovoku patří: listí, tráva, plevel, zbytky rostlin, 
dřevní štěpka z větví stromů a keřů, piliny, hobliny, spadané ovoce, zbytky 
ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky od vajec apod. 

Do bioodpadu a tím i do biovoku nepatří: zbytky jídla (tzv. gastroodpad), 
jedlé oleje, kosti, maso, uhynulá zvířata, znečištěné piliny a hobliny, bio-
logicky nerozložitelné odpady apod.

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. 

Ing. Vladimíra Šrámková,
Odbor životního prostředí a dopravy

Stanoviště	BIOVOK:

•		 2.	4.	(ne)	13–16	hod.	– parkoviště v ul. na moklině (u rest. u hasiče)
•	16.	4.	(ne)	13–16	hod.	–	křižovatka ul. Laudova x k Trninám
•	30.	4.	(ne)	13–16	hod.	–	parkoviště ul. hofbauerova x Žufanova

Přistavované kontejnery budou s obsluhou.

Velkoobjemové kontejnery  
v Dubnu
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.

•				 7.	4.	(pá) 14 – 18 hod. Parkoviště hofbauerova x Žufanova 

•				 8.	4.	(so) 12 – 16 hod. křižovatka ul. Laudova x k Trninám

•			13.	4.	(čt)	 14 – 18 hod. Parkoviště Drahoňovského

•			21.	4.	(pá) 14 – 18 hod. Parkoviště u objektu bílý beránek 
                                                      (Šímova ul.)

•			22.	4.	(so) 12 – 16 hod. Parkoviště v ul. na moklině  
                                                      (u rest. u hasiče)

•			27.	4.	(čt) 14 – 18 hod. na bělohorské pláni x u boroviček

•			28.	4.	(pá) 14 – 18 hod. Parkoviště hofbauerova x Žufanova

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.

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

Ve středu 26. dubna 2017
od 10 do 16 hodin

se již tradičně u ZŠ Jana Wericha,  
Španielova 19/1111, 163 00 Praha 6 - Řepy koná

Den Země
Záštitu nad akcí převzala Městská část Praha 17 v čele se 
starostkou Jitkou Synkovou. Rok 2017 je Mezinárodním 
rokem udržitelného cestovního ruchu pro rozvoj, a proto 

budeme cestovat různými dopravními prostředky po světě. 
Na jednotlivých stanovištích mohou vyzkoušet děti, žáci i jejich 
rodiče své dovednosti a znalosti a vyhrát drobné ceny. Mateřské 

školy budou vyzdobeny galerií na plotech na stejné téma.

Jedu, jedeš, jedeme

Mgr. Naděžda Zemanová, Odbor školství a kultury
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Jako obyvatel Řep mi záleží nejen na tom, aby v naší čtvrti fungovala 
občanská vybavenost, ale také na tom, jak Řepy vypadají. Vraky, kte-
rých jsou v Řepích desítky, se vlastně obou oblastí dotýkají: na jedné 
straně brání lidem parkovat svá auta na místech k tomu určených a na 
té druhé se z nich časem stávají odporná, výkaly a odpadky posetá 
monstra. nic takového nikdo kolem svého domu nechce.
To mě vedlo k tomu, že jsem se všemožně snažil o odstranění jedno-
ho takového vraku z mrkvičkovy ulice. Celý proces je komplikovaný, 
ale byl jsem rád, že jsem se na lince Správy služeb hlavního měs-
ta Prahy (SShmP) v říjnu, 3 měsíce po nahlášení vraku na městské 
policii a Úřadu mč, dozvěděl zásadní věc. Paní úřednice ihned po 
nahlášení – dne 15. 7. 2016 (!) – odeslala na náš odbor dopravy a ži-
votního prostředí potřebné lejstro, tedy papír nutný k tomu, aby se 
za oknem auta objevila výzva majiteli k nápravě situace. Zaradoval 
jsem se, leč marně – dopis se sice nakonec našel, výzva na webu vi-
sela s termínem do 22. 1. 2017 – ale do dnešního dne tam vrak trčí 
a příslušný úředník na mé dotazy nereaguje. 
nedalo mi to a prošel jsem si přilehlé ulice: jen v mrkvičkově jsem 
našel další dva podobné objekty. kolik jich je rozmístěno po celých 
Řepích? Troufám si tvrdit, že desítky… a děje se něco? existuje sou-
pis takových objektů? bohužel, nevíme. nikde to nezjistíte, a to 
i přesto, že se jedná o cenná a drahá parkovací místa. 

Lukáš Pokorný
 
Vážený pane Pokorný,
problémem autovraků a jejich odtahu jsme se podrobně zaobírali 
v říjnovém a listopadovém čísle r. 2016 Řepské sedmnáctky, kde byl 
přímo zástupci městské policie podrobně popsán postup pro likvidaci 

těchto vozidel. Jak z článků 
vyplývá, tento postup není 
úplně jednoduchý. Odbor ži-
votního prostředí a dopravy 
postupuje v souladu s pod-
mínkami uvedenými ve výše 
zmíněných článcích.

-ras-

Řepy – odkladiště 
vraků? Dobrý den, 

měl bych dotaz na Odbor Životního prostředí
Již po několik let je v oblasti sídliště Řepy II. nepravidelně cítit ve 
vzduchu podivný nasládlý zápach. Doma tomu říkáme „kafilérka“, ne-
boť je to velmi podobné rozvařeným kostem neboli též polévkovému 
koření, tzv. maggi. Vzhledem k tomu, že je tento zápach cítit výhrad-
ně ve večerních až nočních hodinách pod rouškou tmy, domnívám 
se, že jde o nějakou nekalou činnost. naposledy to bylo cítit nyní, 
tj. 13. 3. 2017 ve 23.40 hod., což byl i důvod proč vám píši.
Pravidelně čtu Řepskou sedmnáctku, avšak nikdy jsem se v ní o tomto 
nedočetl. Jistě nejsem jediný, kdo tu tento zápach mnohokrát zazna-
menal, jen mi je divné, že se o tom vůbec nepíše a ani se to neřeší. ne-
daleko od nás bydlí i zastupitelé marek a masopust, pochybuji, že by 
si tohoto nevšimli. Chtěl bych vědět, z čeho zmíněný zápach pochází 
a zda nemá nějaký negativní vliv na zdraví nás, občanů Řep. každo-
pádně je to velmi nepříjemné a mělo by to přestat, večer si prakticky 
před spaním doma nemůžeme vůbec vyvětrat.
Žádám vás o zveřejnění jak dotazu, tak i odpovědi v časopisu Řepská 
sedmnáctka, neboť se domnívám, že zmíněný problém jistě nejen za-
jímá, ale spíš trápí většinu obyvatel Řep.

Děkuji. Miroslav Pokorný

Vážený pane Pokorný,
k níže zaslanému dotazu ohledně objevujícího se zápachu v oblasti 
mč Praha 17 je možné najít vyjádření na webových stránkách úřadu: 
http://www.repy.cz/umc/zpd/obtezovani-zapachem
Zápach pochází nejpravděpodobněji z výrobny krmiv pro psy společ-
nosti VAFO Praha s.r.o. v Chrášťanech. Ohledně této problematiky 
jsme kontaktovali Odbor ochrany prostředí, rozvoje a investic Úřadu 
mč Praha-Zličín. bylo nám sděleno, že mč Praha-Zličín dlouhodobě 
usiluje o řešení zápachu, přičemž společnost VAFO Praha s.r.o. má za 
to, že do řešení problematiky zápachu již investovala nemalé finance 
a v současné době odmítá s mč Praha-Zličín komunikovat. Dle vyjád-
ření mč Praha-Zličín jednání probíhají právní cestou a budou i nadále 
pokračovat. Vzhledem k opakovanému výskytu zápachu v poslední do-
bě i na území Řep, a s tím souvisejících stížností našich občanů, zva-
žuje mč obrátit se na příslušné orgány ochrany životního prostředí.

Ing. Vladimíra Šrámková, Odbor životního prostředí a dopravy

nepříjemný zápach

Možnost nástupu: květen 2017

přijMe

Úřad městské části praha 17

referenta/referentku odboru  
územního rozvoje a investic

(zástup za mateřskou dovolenou)

Kontakt: 234 683 285 ing. podaný – vedoucí Odboru územního rozvoje a investic.

Požadavky: ¢ Vzdělání – vysokoškolské stavebního zaměření 

 ¢ Znalost a zkušenost s uplatněním stavebního 
zákona a zákona o veřejných zakázkách.

 ¢ Komunikační schopnosti, přesnost, 
spolehlivost, zodpovědnost, rozhodnost, 
odolnost vůči stresu, uživatelská znalost 
práce na pC.

Popis práce: ¢ Zpracování agendy územního 
a stavebního řízení, příprava 
investičních akcí. Zpracování 
agendy veřejných zakázek.
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Co	Vás	přimělo	k	tomu	zvolit	si	životní	
dráhu	katolického	kněze?
Tohle je otázka na kterou se člověk může ptát 
pořád. Je to trochu podobné otázce manželky: 
„Proč já jsem si toho svého Jirku vlastně vza-
la???“ Víru jako takovou bychom mohli defino-
vat jako vztah, dialog. člověk hledá pořád vztah 
a naplnění k druhému člověku a já podobně hle-
dám vztah k bohu. 
Pocházím z rodiny, kde se náboženství prakti-
kovalo a bylo součástí života a moje rozhodnutí 
tak nějak vyrostlo z tohoto vztahu. Pokud se ale 
člověk ptá dál, tak si pokorně musím přiznat, že 
vlastně nevím, proč jsem tuto dráhu zvolil. 
Jak už jsem zmínil, když se budeme ptát lidí, 
proč si vzali svého partnera, mnozí by jistě od-
pověděli, že vlastně neví. mají ale indicie, které 
je ke konečnému rozhodnutí dovedly.

Vaše	volba	však	znamenala	vzdát	se	
normálního	partnerství,	rodiny…	
To	je	přeci	těžké	rozhodnutí…
Chesterton jednou řekl, že ženatý muž se vzdává 
999 žen. A pak dodává, že katolický kněz ještě 
o jednu navíc! Já to ale nevnímám tak, že bych 

se něčeho vzdal. Svůj život žiji dál, jen mám tro-
chu jiné poslání. člověk se musí pořád o něčem 
rozhodovat, to je štěstí člověka a současně jeho 
kříž. Jedno vylučuje druhé – pokud chcete letět 
na mallorku, nemůžete letět na kanáry. A to je 
vlastně celé. neberu své rozhodnutí jako fatalis-
tické, je to jen trošičku jiná cesta.

Vy	jste	původem	ze	Slovenska,	jak	jste	
se	dostal	k	nám,	do	Řep?
Úplně první setkání bylo v roce 1985, na Spar-
takiádě. Dokonce si vzpomínám, že na bílé hoře 
jsem vypil své první „půlpivo“, které jsme si kou-
pili společně s mým spolužákem.
Ale jinak jsem vstoupil do semináře v bratislavě, 
tenkrát to ještě bylo za doby socialismu. Tam jsem 
byl tři roky do revoluce. Po revoluci jsem vstoupil 
do královské kanonie premonstrátů na Strahově 
a stal jsem se strahovským premonstrátem. Po 
noviciátu jsem pokračoval na fakultě tady v Pra-
ze. kněží to mají trochu jako vojáci – jsou vyslá-
ni, ustanoveni. Pan kardinál Vlk s panem opatem 
Pojezdným mě po studiích ustanovili do farnosti 
v hostivicích, později mi nabídli, abych přibral 
i Řepy. Takže taková byla moje cesta sem.

Proč	Vás	oslovili	zrovna	premonstráti?
určitě velkou roli sehrál pan opat, který přijel 
k nám do bratislavy. Premonstráty jsem znal od 
svých deseti let, kdy k nám tajně jezdili na cha-
lupu. Jednou za rok o prázdninách se u nás ko-
nalo takové setkání. Dokonce někteří přijížděli 
ve sportovním, s taškou přes rameno, tvářili se, 
že jsou fotbalisti, každý tušil, že to jsou faráři. 
Původně jsem si nemyslel, že bych vstoupil 
zrovna k nim, zvažoval jsem jezuity. měl jsem 
tehdy kontakt a ilegálně jsem se scházel s bis-
kupem korcem. Ten bydlel v Petržalce v panelá-
ku, kde dokonce měl místo zvonku lampu, pro-
tože slídiví sousedé sledovali, kdo k němu jde. 
když došlo na rozhodnutí, zvolil jsem premon-
stráty. možná v tom sehrál roli vztah k liturgii 
a pastoraci, společné prožívání, týmová práce. 
Jezuité naproti tomu jsou ve své podstatě spíš 
„stepní vlci“. 

Jak	vlastně	funguje	řepská	farnost?	Kostel	
bývá	plný…
no, vezmete-li to v poměru k počtu obyvatel, tak 
je to vlastně jedno procento! Jenže takhle se 
to nedá brát, jsme v Praze, člověk má možnost 
volby, kam půjde… Farní společenství se mění.  
neustále přicházejí noví lidé a naopak mladí li-
dé odchází. už několikrát jsem potkal lidi, které 
jsem znal ze svého dřívějšího působení ve Stře-
šovicích. Dnešní doba je rychlá, mobilní.
Vše co se ve farnosti děje, je na bázi dobrovol-
nosti a je třeba obdivovat a děkovat lidem, kteří 
kromě svých pracovních povinností jsou ochotni 
něco dělat pro farnost, pro Řepy, pro druhé…
kteří ve farnosti nacházejí duchovní domov. Je 
to společenství na základě víry, a víra je vždy ta-
ké odpovědí, jak věříme, na boží volání. 

Blíží	se	Velikonoce.	Pro	Vás	mají	úplně	jiný	
význam,	že	pro	mnohé	nevěřící.	Můžete	
připomenout	ten	pravý	význam?		Tedy	že	
Velikonoce	nejsou	jen	o	jaru,	vajíčkách	
a	pomlázce…
Ale ono to s jarem souvisí. ne nadarmo jsou 
Velikonoce vloženy v kosmickém roce právě do 
tohoto času. Již židovské Velikonoce, které jsou 
základem křesťanských, mají tento charakter: 
paschu – přechod, tedy vysvobození z egypta, 
vysvobození ze smrti, uvedení do života. A ten-
to motiv je tam neustále. To vysvobození je jako 
jaro po zimě, život po smrti. křesťanské Veliko-
noce pak přinášejí vysvobození skrze krista, je 
v nich moment zmrtvýchvstání. Pro člověka je 
důležitý ten přechod, zásah boží do života člo-
věka.

Vnímejme světlo, život a lásku
Měsíc duben nám přináší jaro a snad i pěkné počasí, ale také v jeho polovině oslavíme Velikonoce.  
Dnešní rozhovor je tedy laděn tak trochu duchovně. Nejen o významu velikonočních svátků jsem si povídala  
s řepským farářem, P. Danielem Peterem Janáčkem.



Tento zásah, přesah, vnímá ještě stále také 
současný člověk. často při narození dítěte. 
Pak za mnou přijdou i nevěřící lidé s prosbou 
o křest svého dítěte, protože je tato událost 
hluboce zasáhla. A Velikonoce, to je uvědo-
mění si přesahu v našem životě. křesťanské 
Velikonoce jsou spjaty i se vzpomínanou pří-
rodou – vnímejme výzvu k životu, tu naději, že 
život smrtí nekončí. krásné je vyjádření v Písni 
písní: „Láska je silnější než smrt“. když si člo-
věk uvědomí tuto skutečnost a nechá se touto 
myšlenkou nést, bude jeho život mnohem lepší. 
To jako když barcelona prohraje 4:0 a je defini-
tivně pohřbena. A pak najednou doma vyhraje 
6:1. Přitom tři minuty před koncem potřebuje 
střelit ještě tři góly. někdo může tvrdit, že se 
neměla pískat penalta, prostě se to stalo a je to 
nečekané vítězství. 
A s Velikonocemi je to podobné – víme, že kris-
tus zemřel a pak vstal z mrtvých. Velikonoční rá-
no! Pokud si budete myslet, že smrt je konec, to 
je tečka, tak si připusťte dvojtečku: možnost, že 
přijde něco potom. místo tečky dvojtečka a pak 

přímá řeč, v tomto případě Zmrtvýchvstalého: 
„Vstal jsem a jsem stále s tebou.“ 

Vnímáte	nějaké	rozdíly	mezi	velikonočními	
zvyklostmi	tady	a	na	Slovensku?
V dnešní době je veliká touha po rituálech. 
Přitom hrozí, že z rituálu se stane zvyk a pak 
folklór, když už člověk pořádně neví, proč se 
to či ono děje. Zelené byliny na Zelený čtvrtek, 
řehtačky na Velký pátek, návštěva božího hrobu 
na bílou sobotu. Dnes těch velikonočních zvyků 
moc není. Trošičku se obávám, že bude hůř. Teď, 
když bude Velký pátek státním svátkem, budou 
mít lidé větší prostor někam odjet a uniknout. 
V parlamentu to sice obhajovali velkou otevře-
ností k víře, ale ono to tak úplně zřejmě nebude. 
Pro evangelíky je největším svátkem Velký pátek, 
pro katolíky Velikonoční neděle. evangelíci kla-
dou akcent na smrt krista, katolíci na jeho vzkří-
šení, které slavíme v noci ze soboty na neděli. 
Jedno bez druhého nejde. Oslava velikonočního 
tajemství dodnes oslovuje i lidi, kteří normálně 
na mši nechodí. moment, kdy svíce přinese svět-

lo do tmavého kostela, je jedinečný. Velikonoční 
vigilie trvá téměř tři hodiny, když se čtou všech-
na čtení a křtí se dospělí, ale stojí to za to, proži-
tí tajemství vyžaduje určitý čas.
S Velikonocemi samozřejmě souvisí pondělní 
„šmigrust“. Zvyky mohou být různé, někde se no-
sí na hřbitov světlo, jako naděje na setkání s na-
šimi zemřelými. Pamatuji se, jak se u nás chodilo 
hned po velikonoční vigilii na zábavu – veselí po 
40 dnech půstu. Vajíčko jako symbol skrytého 
života, pomlázka, i jiné zvyky mají co dočinění 
s radostí a skrze ně se lidé mohou setkat. 

Co	byste	závěrem	našim	čtenářům	popřál?
Aby lidé věřili životu – tomu hlavnímu poselství, 
které Velikonoce přinášejí. Že život je silnější 
než smrt, světlo je silnější než tma. nechme se 
vést symboly, které nám k tomuto ukazují, a ne-
braňme se jim. Vnímejme světlo, život a lásku, 
hlavní poselství Velikonoc. 

Děkuji za rozhovor.
Radka Sálusová

ROZhOvOR
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Kostel sv. Rodiny

✿  Zelený čtvrtek 13. 4. – 18 hod. Mše na památku 
Večeře Páně, po ní agapé v jídelně domova

❀ Velký pátek 14. 4. – 18 hod. Obřady Velkého pátku 
21 hod. Křížová cesta na Petřín, sraz u Strahovské 
baziliky

✿  Bílá sobota 15. 4. – Během dne možnost adorace 
u Božího hrobu, 21 hod. Velikonoční vigilie 

❀  Velikonoční neděle 16. 4. – 9 hod. Mše  
za slavnosti vzkříšení 

✿  Velikonoční pondělí 17. 4. – 9 hod. Mše 

Kostel Panny Marie Vítězné

❀  Květná neděle 9. 4. – Mše, 11.00 hod.

✿  Zelený čtvrtek 13. 4. – Mše, 17.30 hod.

❀  Velký pátek 14. 4. – Velkopáteční obřady, 
17.30 hod. (předtím v 17 hod. modlitba Křížové 
cesty v ambitu u kostela)

✿  Bílá sobota 15. 4. – Velikonoční vigilie, 20.00 hod.

❀  Velikonoční neděle 16. 4. – Slavnost 
Zmrtvýchvstání Páně, 11 hod.

✿  Velikonoční pondělí 17. 4. – Mše, 11 hod. 

Kostel sv. Kříže
(při železniční trati nad Bílým Beránkem)

❀  Velikonoční neděle 16. 4. – 9.00 hod.  
Velikonoční bohoslužba

(V tomto kostele se konají bohoslužby  
celoročně každou neděli od 9.00 hodin. 
Kostel je vytápěn a ozvučen.)

Kostel sv. Kříže 
V sobotu 1. dubna 2017 v 17 hodin v římskokatolickém kostele sv. Kříže a sv. Heleny v Praze - Stodůlkách  
(nad Bílým Beránkem při železniční trati) přijme kněžské svěcení z rukou biskupa Dr. Špinera diákon 
Mgr. Ing. Mário Böhme.

Velikonoční bohoslužby



	 4.	4. – Sejeme velikonoční osení

	 5.	4. – Výroba slepé mapy

	 7.	4. – Výroba podtácků z CD ubrouskovou metodou

11.	4. – malujeme kraslice

12.	4.	– Turnaj v kulečníku

14.	4. – Státní svátek – ZAVŘenO

18.	4.	– Sádrové masky našich obličejů

19.	4. – Výroba papírových autíček z krabic     

21.	4. – Den plný interaktivních her

25.	4. – Filmové odpoledne v klubu 17

26.	4. – Zavřeno – najdete nás ZŠ J. Wericha na akci „Den Země“

28.	4.	– Pálení čarodějnic v klubu 17, masky – „Den otevřených dveří“

INfORmujEmE
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Programy pro řepské seniory  duben 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	 dubnu:	 4.	 4. Volný program, 
11.	 4. Volný program, 18.	 4.	 beseda s mís-
tostarostou J. hájkem, 25.	4.	beseda s hereč-
kou Valerií Zawadskou.

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 dubnu: 10.	 4.	 hra se slovy a tré-
nink paměti, 17.	 4. Státní svátek zavřeno,	
24.	 4.	 Zrušeno – z důvodu náhradního klubu 
pěstounů za měsíc květen 2017.

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	 dubnu:	 5.	 4. Volný program,		
12.	 4.	 Volný program, 19.	 4.	 Zrušeno, 
26.	4. be seda s p. kratochvílem – „Jeruzalém“.

Klub	seniorů	Centrum
Setkávání vždy v úterý od 9 do 11 hodin v CSZS, 
bendova 1121, Praha 17.
klub vede Jitka hanzlová. 
Program	 v dubnu:	 4.	 4.	 Společenské hry, 
11. 4.	 Velikonoční povídání, 18.	 4.	 beseda 
s místostarostou J. hájkem – navštívíme klub 
Průhon, 25.	 4	 beseda s herečkou Valerií Za-
wadskou – navštívíme klub Průhon. 

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	 dubnu: 3.	 4. Cvičení na židlích 
s pí maxinovou, 10.	 4.  Slavíme jubilanty – 
k poslechu nám zahraje „Duo Sparťanka“, 
17.	 4. Státní svátek zavřeno, 24.	 4.	 beseda  
s pí novákovou – „bylinky okolo nás“.

Plán Klubu 17        duben 2017

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

Pořádá KLUB 17, Socháňova 1221
pod CSZS Bendova 5

pátek 28.4. 2017 • 16.00 - 18.00h

den plný her, zábavy
a dobré pohody

Klub 17 vás zve 
na čarodějnice
Klub 17 vás zve 
na čarodějnice
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„nechat práci městských strážníků volně ztvárnit dětmi, které, na rozdíl 
od nás dospělých, se umí na svět dívat ještě nezaujatýma očima, nám 
přišlo podnětné. možná je to dokonce ten nejčistší způsob, jak práci 
strážníků zhodnotit zase trochu jinak a zcela nezávisle. na výsledky sou-
těže jsem proto už teď upřímně zvědavý a doufám, že si to malí tvůrci 
rovněž užijí,“ uvedl Libor hadrava.
Soutěže se budou moci adepti účastnit až do poloviny června. Její 
vítěze pak radní hadrava osobně odmění na slavnostním vyhlášení 
výsledků 7. září na pražském Žofíně. Ocenění proběhne v rámci akce 
pro veřejnost u příležitosti Dne městské policie hl. m. Prahy. během 
doprovodného programu pro děti strážníci představí svou činnost 
a ukáží techniku.
Z nejlepších prací vznikne i nástěnný kalendář. Práce budou také před-
staveny na prosincové výstavě v budově magistrátu hl. m. Prahy ve Ško-
dově paláci.

Informace	k	výtvarné	soutěži	„Městská	policie	očima	dětí“:
•   pro žáky 4. a 5. tříd pražských základních škol
•   kresba či malba libovolnou malířskou technikou o velikosti formátu 

A3 (na šířku) na téma městská policie hlavního města Prahy
•   na zadní stranu kresby autor uvede své jméno a příjmení, svůj 

skutečný věk a název školy (práce, které nebudou takto signovány, 
nemohou být do soutěže zařazeny) 

•   vypracovaná výtvarná díla bude posuzovat a následně ocení 
hodnotící komise v čele s radním hlavního města Prahy pro 
bezpečnost a prevenci kriminality

•   uzávěrka soutěže: 15. 6. 2017
•   adresa pro zasílání – doručení výtvarných prací: kancelář ředitele 

městské policie hl. m. Prahy, korunní 2456/98, 101 00 Praha 10, 
Vinohrady. Do levého horního rohu uveďte heslo:  
„Výtvarná soutěž“.

Dětská výtvarná soutěž  
k 25. výročí Městské policie hl. m. Prahy

U příležitosti 25. výročí Městské policie vyhlašuje Libor Hadrava, pražský radní pro bezpečnost a prevenci kriminality, 
výtvarnou soutěž „Městská policie očima dětí“. Soutěž je určena pro žáky 4. a 5. tříd základních škol, kteří se v ní pokusí 
zpracovat témata vztahující se k práci a službě pražského strážníka.

Podílejte se na podobě 
centrálního parku
Představujeme Vám 5 studentských prací, 
které vznikly během workshopu na fakultě 
architektury ČVUT. Nejedná se o návrhy, 
které by se měly realizovat. Jejich smyslem 
je pomoci nám s představou o budoucí podobě 
nového parku. Zapojte si i Vy vyplněním 
dotazníku na www.repy.cz/centralni-park. 
Děkujeme.

Ing. arch. Michal Štěpař

Bílek | Kalný | Kolomazník | Peterka

Keselicová | Kloudová | Úlehlová | Wolf 

Gronychová | Kocáb | Kanderová | Vyšný

Doležalová | Opl | Pekarová | Švec-BilláKudlová | Králík | Wasserbauer

Podílejte se na podobě 
centrálního parku
Představujeme vám pět studentských prací, 
které vznikly během workshopu na fakultě 
architektury čVuT. nejedná se o návrhy, které 
by se měly realiovat. Jejich smyslem je pomoci 
nám s představou o budoucí podobě nového 
parku. Zapojte se i vy vyplněním dotazníku 
na www.repy.cz/centralni-park.

Děkujeme.

Ing. arch. michal Štěpař
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1.		–	30.	4.	STÁLE	STAVÍME – výstava modelů lodí a letadel modelář-
ského klubu Lány. Refektář, vstup volný.

17.	 4.	 Velikonoční	 koncert	 v	 podání	 Břevnovského	 chrámového	
	sboru pod vedením Adolfa melichara. kostel sv. Rodiny, od 17.00 hod., 
vstupné dobrovolné.

21.	4.	Flétna	a	klavír – jarní koncert žáků Zuzany hrbkové. Refektář, 
od 17.00 hod., vstupné dobrovolné.

23.	4.	Orchestrální	řada	Archioni	Plus pod vedením michala macour-
ka. na programu: A. Vivaldi, h. macourek a O. Fischer. kostel sv. Rodi-
ny, od 15.30 hod., vstupné dobrovolné.

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

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

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 duben 2017

HON ZA

VELIKONOÈNÍMI VAJÍÈKY

15. DUBNA 2017

10:00

LOUKA

PRED ÚMÈ¡

Více informací naleznete na webu www.pochoden‐praha.cz

KULTURNE‐ZÁBAVNÉ

DOPOLEDNE PRO DETI A RODIÈE

¡
¡

Na louce pred úradem MÈ Prahy 17 v �alanského
ulici jsme pro Vás pripravili dopolední venkovní

akci pro deti a rodièe.
Mu�ete se te�it na ruzné hry, soute�e, workshopy

s velikonoèní tematikou a drobné dárky.

¡ ¡
¡

¡
¡ ¡

	 3.	4.	2017	 Koncert	kytarové	třídy	a	třídy	bicích	nástrojů
 Aleny Solařové a Jana Švamberga, DiS.

	 4.	4.	2017	 Koncert	klavírní	třídy
 MgA. Hany Nicodové.

	 7.	4.	2017	 Koncert	houslových	tříd
  BcA. Pavla Herajna 

Ireny Štochlové 
MgA. Davida Tomaly

11.	4.	2017	 Koncert	klavírní	třídy
 Gohar Aharonyan

25.	4.	2017	 Koncert	klavírní	třídy
 Eleny Zubriliny

27.	4.	2017	 	Absolventský	koncert	žáků	pěvecké	třídy	
a	absolventské	vystoupení	žáků	LDO

 Mgr. Dagmar Hubičkové

Koncerty	začínají	vždy	v	18.00	hodin,	koncertní	sál	ZUŠ

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

Koncerty	v	ZUŠ		
duben	2017
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Společenský večer P17 
Sokolovna Řepy

Divadlo pro děti: O třech 
neposlušných kůzlátkách

Divadlo pro děti:  
O perníkové chaloupce

Talk show s Vlastimilem 
Vondruškou

Divadlo pro děti:  
Honza a kouzelník

Divadlo pro děti:  
Hrnečku, vař!

Divadlo pro děti:  
Jarní pohádka 

Pálení čarodějnic  
2017 

Film: Je s námi konec?  
(Before the Flood)

Tradiční benefiční večer plný hudby, tance a zábavného programu. Veče-
rem vás bude provázet moderátor Zdeněk Podhůrský. Na pódiu vystoupí 
kapela Hamleti a sopranistka Pavlína Senić, která zde zároveň pokřtí své 
nové CD. Oči i uši potěší Irské tance a tradiční předtančení. Vstupenky jsou 
zároveň slosovatelné. Výtěžek z večera bude věnován Nadačnímu fondu 
Zdeňky Žádníkové. Místo konání: Sokolovna Řepy. (vstupné 200 Kč)

Děti se naučí a společně si zazpívají veselé písničky za doprovodu flétny 
a kytary. Součástí představení je také interaktivní dílna, ve které si mo-
hou děti vyrobit kůzlátka z ovčího rouna a papíru. Vhodné pro nejmenší 
i větší děti. Délka cca 50 min. Hrají: Pruhované panenky. Společenský sál 
KC Průhon. (vstupné 40 Kč)

Jeníček a Mařenka totiž doopravdy existují! Během představení neustále 
komunikují s diváky, nechají si od nich poradit. Jakou radost měla Ma-
řenka, když uviděla světýlko? Představte si, že máte mladší sestru, která 
dělá všechno přesně naopak. A nebo staršího bratra, který v největším 
nebezpečí vždy usne. Zkrátka, tato veselá klaunská pohádka pobaví ce-
lou rodinu. Délka: 45 min. Společenský sál KC Průhon. (vstupné 40 Kč)

Oblíbená talk show se známým českým spisovatelem a publicistou, která 
má za sebou již více než 200 repríz. Vlastimil Vondruška vám bude vyprávět 
o životě, literatuře a historii. Vyprávěním se prolínají nejen odborné infor-
mace z dějin, ale i zábavné historky ze života. Pozornost bude věnována 
především jeho knize s názvem Oldřich z Chlumu. Délka: cca 90 min. Spo-
lečenský sál KC Průhon. (vstupné 70 Kč základní/50 Kč studenti a senioři)

Pohádka pro malé i velké, ve které nešťastný král přišel o svou dceru, princez-
nu Kristýnku, kterou mu unesl zlý kouzelník Bimbabul s vidinou bohatství za 
její navrácení králi. Avšak do příběhu vstoupí hodný jinoch Honza, který šel 
poznat svět. V jeho cestě za princeznou se potká s několika strašidly, které 
na něj pošle kouzelník, aby mu zabránil záchraně princezny. To, jak se vypo-
řádá Honza s nástrahami, které pro něj na cestě světem přichystá kouzelník 
Bimbabul, bude na jeho odvaze a důvtipu. Podaří se mu nakonec osvobodit 
princeznu? Délka cca 70 min. Společenský sál KC Průhon. (vstupné 40 Kč)

Chamtivost, nenasytnost a hamounství končívá špatně. Třeba jako  
v pohádce, kde šel kohoutek se slepičkou do lesa na oříšky. Kohoutek 
zobal neobyčejně rychle tak, aby všechny oříšky sezobal a na slepičku 
nic nezbylo. Však byl potrestán... Zábavné a lehce srozumitelné před-
stavení vám zahraje Luděk Richter ve spolupráci s Věrou Čížkovskou. 
Vhodné pro děti od 4 let. Hraje: Divadlo Kejklíř. Společenský sál KC Prů-
hon. (vstupné 40 Kč)

Skřítek Třešnička už je dávno na nohou, ale kytičky pořád ne a ne vstá-
vat. Jen co chtějí nasadit poupátka, objeví se Mrazík Zlobivka a všechno 
překazí. Třešnička už si skoro neví rady, když tu se najednou objeví Motýl 
a vymyslí báječný nápad. Vhodné pro děti z mateřských škol. Délka 45 
min. Hraje: Liduščino divadlo. Společenský sál KC Průhon. (vstupné 40 Kč) 

Čarodějnice a čarodějové, vezměte svá košťata a vyražte na tradiční dub-
nový slet! Pro menší z vás zde bude připraveno několik her a soutěží o ceny 
a pro hladové dokonce i něco dobrého k snědku - špekáčky a limonáda 
zdarma. Na pódiu vystoupí extravagantní kapela Hrací skříň. Po setmění se 
připravte na skvělý zážitek v podobě ohňové show Pyroterra. Místo konání: 
louka před řepskou radnicí v Žalanského ulici. (vstup zdarma)

Filmové promítání strhujícího dokumentu v režii Fishera Stevense. Ústřed-
ní postavou snímku od National Geographic je herec a posel míru Leonar-
do DiCaprio, který odkrývá alarmující svědectví o současných problémech 
spojených s klimatickými změnami a hledá řešení, jak předejít fatálním do-
padům na náš budoucí život. V rámci filmu zazní také rozhovory s předními 
osobnostmi jako je Barack Obama nebo Elon Musk a další. Dokumentární 
film USA, 2016, 93 min. Společenský sál KC Průhon (vstup zdarma)

PÁTEK 20:00

SOBOTA 15:00

SOBOTA 15:00

ČTVRTEK 19:00

SOBOTA 15:00

SOBOTA 15:00

SOBOTA 15:00

NEDĚLE 16:00

ÚTERÝ 19:00
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Výstava: Vojtěch Malaník 
– Výběr z tvorby

Výstava akademického sochaře Vojtěcha Malaníka, který se kromě vlastní 
umělecké činnosti věnuje také restaurátorství, zároveň působí jako peda-
gog na uměleckých školách a také jako lektor kurzů KC Průhon. Malaníkova 
tvorba vychází ze skvěle zvládnutého řemesla a citu pro specifika jednot-
livých sochařských materiálů jako je sádra, hlína, kámen, dřevo a bronz. 
Některá díla jsou díky této výstavě představena veřejnosti úplně poprvé. 
Doplňkem různorodého sochařského souboru jsou také ukázky malířské 
tvorby a kresby. Výstava prodloužena do konce dubna! (vstup zdarma)

SO 9-13
PO-PÁ 9-19
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V letošním roce oslaví Sbor dobrovolných hasičů Praha 17 - Řepy již 
125. výročí od svého založení. náplní činnosti sboru je především práce 
s mládeží, preventivně výchovná činnost, sportovní vyžití dětí i dospě-
lých a v neposlední řadě také organizace kulturních a společenských akcí. 
neméně důležitá je práce Jednotky sboru dobrovolných hasičů, která po-
máhá při požárech, technických zásazích i živelných pohromách na území 
Prahy i celé čR. 
Za posledních pět let se nám podařilo rozšířit členskou základnu, kterou 
nyní tvoří více než třetina dětí a mládeže do 18 let. Významných úspěchů 
dosáhla sportovní družstva dětí, dorostu, žen a mužů v pražských i celore-
publikových soutěžích. 
S pomocí mč Praha 17 neustále obnovujeme a vylepšujeme vybavení nejen 
pro činnost sboru, ale především výjezdové jednotky. nejvýznamnějším 
milníkem novodobé historie řepských hasičů je bezesporu výstavba no-
vé hasičské zbrojnice, která poskytuje skvělé zázemí pro naši práci. Rádi 
bychom vás touto cestou pozvali na prohlídku naší zbrojnice a hasičské 
techniky dne 1. 5. 2017 od 12 do 16 hodin na adrese Žalanského 1721. 

Přijďte s námi oslavit významné jubileum našeho sboru a třeba se i vy sta-
nete jedním z nás!

Mgr. Veronika Jánská
Starostka SDH Praha 17 - Řepy

Sbor dobrovolných hasičů Řepy slaví

Stovky bikerů se zúčastnili úvodního podniku Pražského mTb poháru 2017 
v Praze 17, Řepích. A pokud někteří hledali odpověď na otázku, jak efek-
tivní byla jejich zimní příprava, dostali odpověď více než jednoznačnou. 
extrémní počasí, které již tradičně provází závody v Řepích ani tentokrát 
nezklamalo a náročnou trať ještě více ztížilo vodou a bahnem. Závodní-
ci, kteří se v minulém týdnu v Řepích připravovali a trénovali, tak získali 
v krátkém časovém úseku nevšední zkušenost všech rozmarů krásného 

řep ské ho okruhu, od prašného až po kluzké bahno, které spíše připomí-
nalo jízdu po ledu.
Početná startovní pole dětských a mládežnických kategorií jen znovu 
dokládají obrovský zájem o horská kola a cyklistiku v české republice 
a v praxi vidíme, jak motivační jsou úspěchy nejlepších českých bikerů 
pro mládež a jejich sportovní růst. Pražský mTb pohár je navíc specifický 
tím, že na startu nejsou pouze závodníci, kteří mají vysoké sportovní 
ambice a cíle, ale je zde mnoho jezdců, kteří jedou třeba i svůj první 
závod v životě. 
hlavní závod elitních kategorií žen a mužů vyhráli Adéla Šafářová 
( nuTRenD Specialized Racing) a michal kaněra (Ghost Team). Talentovaná 
Adéla Šafářová, která absolvuje svůj první rok v kategorii žen do 23 let, 
zvládla nástrahy bahnité trati více než dobře a klidnou jízdou si bezpečně 
zajistila prvenství před helenou erbenovou z týmu Lawi. Podobně suverén-
ně se na trati pohyboval také michal kaněra, kterému se podařilo zvítězit 
před olympionikem Janem Škarnitzlem (Sram mitas Trek), který se musel 
potýkat s technickými problémy svého stroje.

Viktor Zapletal

Řepy důkladně prověřily kvalitu zimní přípravy bikerů!

V termínu 17. – 21. července 2017 proběhne ve sportovním areálu ZŠ Jana 
Wericha příměstský basketbalový tábor pro děti od 7 do 13 let (roč. 2004 
až 2009) pod názvem „Summer basketball Academy“. Akce se bude konat 
pod hlavičkou basketbalové Akademie Sparta Praha a za podpory měst-
ské části Praha 17. Tábor je určen primárně pro děti z Řep a blízkého okolí 
a jsou na něm vítáni jak pokročilí hráči basketbalu, tak i úplní začátečníci, 
kteří si tento sport chtějí teprve vyzkoušet. Děti budou v rámci programu 
rozděleny do skupin podle věku, přičemž program pro mladší účastníky 
bude mít všeobecné zaměření na více míčových sportů. Všechny děti se 
zúčastní všeobecné pohybové průpravy, atletické průpravy, dovednost-

ních soutěží a celotáborové hry. Program tábora bude probíhat každý den 
od 8 do 17 hodin ve sportovním areálu ZŠ Jana Wericha. Účastníci budou 
mít zajištěn každý den oběd v restauraci a pitný režim po celý den. Celý 
program budou mít na starost kvalifikovaní trenéři mládeže s dlouholetou 
praxí. každý účastník si navíc odnese obracecí basketbalový dres. 

Více informací o této akci a online registraci naleznete na webových strán-
kách www.basketballacademy.cz. Registrace končí 30. dubna nebo při na-
plnění kapacity.

David Zach

Léto s basketem

Zveme vás 
9. dubna – Pražský MTB pohár– areál Bike Park Zličín
22.–23. dubna – Český pohár horských kol – areál Bikros klubu Řepy
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O projektu dětského centra osobního růstu v Psychosomatickém centru 
jsme psali v minulém čísle našeho zpravodaje. 27. února byla podepsá-
na smlouva mezi provozovatelem a městskou částí a předány klíče od 

zrekonstruované budovy, 
která v brzké době zahájí 
svůj plný provoz. Podrobný 
článek, ve kterém budou 
všechny plánované služby 
centra představeny, vám 
přineseme v některém z dal- 
ších čísel Řepské 17.    

-mish-

Dětské centrum osobního růstu  
v Psychosomatickém centru

Vážení spoluobčané, 
počátkem roku 2017 jsme zahájili tvorbu Strategického plánu rozvoje 
mč Praha 17. konkrétně; začali jsme zpracovávat první analytickou část, 

ve které budou zpracovány analýzy profilu naší městské části, tematické 
a souhrnné analýzy SWOT.  Součástí analýz je dotazníkový průzkum, jenž je 
jednou z příležitostí k vyjádření vašich názorů na městskou část, ve které 
žijeme. V březnu průzkum proběhl za pomoci tazatelů, kteří navštěvovali 
domácnosti. nyní v dubnu je možné dotazník vyplnit on-line v elektronic-
ké podobě na webových stránkách naší městské části. Věřím, že tuto mož-
nost všichni vítáte a využijete ji. Za vaši součinnost děkujeme. 
Dále se dne 21. února uskutečnilo první setkání řídící skupiny realizačního 
týmu zpracovávajícího Strategický plán. Se starostkou Jit kou Synkovou 
jsme zahájili setkání a zdůraznili důležitost Strategického plánu, do jehož 
tvorby, a to nejen v souvislosti s dotazníkovým průzkumem, se můžete za-
pojit i vy občané Řep. 

bližší a vždy aktuální informace k průběhu realizace naleznete na  
www.repy.cz/mc/strategicky-plan-rozvoje-mc-praha-17. 

Jiří Masopust
zástupce starostky

Strategický plán rozvoje Městské části Praha 17

Foto: -ras-

Foto: -mish-

23. únor byl v řepském kulturním centru ve znamení oslav jubilantů. V sále 
na přítomné oslavence čekaly přichystané pestře rozkvetlé petrklíče a i dí-
ky této krásné jarní výzdobě byla nálada velmi příjemná. hudební pásmo 
připravil miroslav maxant s dětmi, které navštěvují muzikálový kroužek 
v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, a opět mělo velký úspěch. Zazněly jak písničky 
z muzikálů, tak i ty lidové a děti byly odměněny velkým potleskem.
Poté následovala osobní přání starostky Jitky Synkové, která všem osla-
vencům rozdala drobné pozornosti a především všem popřála pevné zdraví 
do dalších let. Všem řepským jubilantům ještě jednou přejeme vše nejlepší 
a těšíme se na další setkání.

Řepští jubilanti opět slavili

Foto: -mish-

Svá jubilea oslavili:
marie Laňová, Štěpánka hrušová, květuše Šmahová, blažena bayerová, 
Josef navrátil, Jaroslav Řežábek, Jaroslava Špálová, Josef mašek, 
miloslav novotný, Anna Šichová, Věra Petrovická, hana Řežábková, 
milena Vočadlová, Věra holubová, Jaroslav bulín, Jiří kocourek 
a Jaroslav Lubina. -mish-
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Akci pořádala již tradičně Společnost pro obnovu řepských tradic pod 
vedením Anny baumové ve spolupráci s městskou částí Praha 17. Záštitu 
nad celým turnajem převzala starostka městské části Praha 17 mgr. Jitka 
Synková, která pak společně se zastupitelem muDr. Antoinem katrou de-
korovala vítěze.

Účast byla velice hojná, 
stejně jako v minulých le-
tech. A hrálo se opravdu 
napříč všemi věkovými ka-
tegoriemi – nejmladšímu 
účastníkovi Janu hlavino-
vi bylo 6 let, nejstarším 
osmdesátisedmiletým hráčem byl milan bartoň.
A jaké tedy byly výsledky letošního desátého 
ročníku soutěže?

V kategorii registrovaní šachisti: 1. místo získal 
Daniel Drahorád, 2. místo Pavel Slovák, 3. místo 
obsadil milan Petras.
V kategorii neregistrovaní šachisti: 1. místo 
vyhrál Stanislav kudela, 2. místo obsadil Luboš 
Chlanda, na 3. místě se umístil Josef Šebek.
V kategorii mládež do 15 let se vítězem stal 
michal kolbušovský, 2. místo získal Filip eliáš 
a z bronzu se radoval David Škápa.
Tentokrát byla zvlášť hodnocena také kategorie 

ženy, kde se na prvním místě umístila marie bažantová, druhá byla Zuzana 
Drahorádová a třetí erika Šedá.
Více fotografií si můžete prohlédnout na  
www. repy.cz, v sekci Fotogalerie/Akce Řepy 2017.

-ras-

Šachista Řepy 2017

Pro všechny zvídavé zájemce, kteří se chtěli dozvědět něco víc o sportu 
s názvem goalball, byl připraven v pátek 17. března v tělocvičně ZŠ Jana 
Wericha „Den s Perunem“.
Goalball Club Perun Praha, z.s., který na této škole pravidelně trénuje, zde 
po celý den představoval všem zájemcům tento paralympijský sport. A by-
lo opravdu na co se dívat!
Goalball je paralympijský sport určený výhradně pro zrakově postižené 
sportovce. Jejich zrakové postižení je možné definovat v několika katego-
riích. Aby byly šance všech hráčů vyrovnány, hraje se s neprůhlednými brý-
lemi. Při hře se pak hráči orientují pomocí hmatových čar na podlaze a rol-
niček, které jsou umístěny v míči, se kterým se hraje. Cílem tříčlenného 
týmu je dát více gólů než soupeř.  
V tělocvičně základní školy bylo možné nejen vidět exhibiční komentova- né zápasy, ale také si tento sport vyzkoušet na vlastní kůži. Zájemci tedy 

dostali brýle, byla jim vysvětlena základní pravidla a dovednosti a již se za 
pomoci zkušených goalballistů hrálo. 
Stejně silným zážitkem byla možnost vyzkoušet si ve vedlejší tělocvičně 
tzv. „zvukovou střelbu“.
V této disciplíně nemíříte na terč pomocí zraku, ale pomocí tónů, které sly-
šíte ve sluchátkách. Věřte, že to není vůbec snadné a chce to hodně cviku 
a trpělivosti.
Souběžně s goalballem v tělocvičně bylo také možné s řepskými seniory 
vyzkoušet pétanque venku na hřišti. 
Závěrem zbývá jen říct – děkujeme všem organizátorům za nevšední 
zážitek a přejeme goalballovému týmu mnoho sportovních úspěchů!

-ras-

Sport ve tmě

Foto: -ras-

V neděli 12. března proběhl v sále řepské Sokolovny jubilejní 10. ročník šachového turnaje s názvem 
„Šachista Řepy 2017“.

Foto: -ras-

Foto: -ras-
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milí přátelé, 
duben budeme mít v Řepíku pěkně nabitý. Jaro už je tady, všechno se 
probouzí a ani my neleníme a rozhodně se nebudeme řídit pořekadlem 
„březen, za kamna vlezem – duben, ještě tam budem“.
Duben u nás bude ve znamení masek a Velikonoc. hned na začát-
ku – v	 úterý	 4.	 4. se můžete přijít vydovádět na Masopustní	 rej	 od	
15.30	hod. kurz první pomoci, který se koná 6. 4., se velice rychle za-
plnil a domlouváme další termín, tak sledujte náš facebook a webové 
stránky, kde vás o něm budeme informovat.
Velikonoční prázdniny stráví zřejmě většina z nás/vás na dovolené, tak 
vám přejeme, ať vyjde krásné počasí a kluci ať vykoledují spoustu vají-
ček.
V	pondělí	24.	4.	od	18	hod. se u nás koná přednáška na zajímavé a stále 
aktuální téma: Televize	a	pohádky	a	jejich	působení	na	děti. Předná-
šet bude mgr. hana Perglerová, lektorka péče a výchovy dětí do 3 let 
pražského A-centra. Přijďte si poslechnout rady a tipy, jak se televize 
může stát pomocníkem a ne pánem, o významu pohádek a symbolů 
v nich a jaké pohádky jsou pro děti vhodné.

A ve	čtvrtek	27.	4. se na zahradě za Řepíkem budou prohánět samé ča-
rodějnice a čarodějové! Program bude již od dopoledních hodin, přijďte 
si zasoutěžit v čarodějných soutěžích a určitě si odnesete nejen parádní 
vzpomínku, ale i něco hezkého na památku.

Za MC Řepík napsala 
Zuzka Brázdová

Duben v MC Řepík MC Řepík Vás zve na přednášku

TELEVIZE  & POHÁDKY
a působení na děti

Na přednášku je nutné se předem přihlásit na e-mail: 
mcrepik@gmail.com

KDY: pondělí 24.4. od 18:00 hod. 
KDE: Mateřské centrum Řepík
CENA:  120,- Kč/osoba
  (lze uhradit i permanentkou)

Přednášku povede Mgr. Hana Perglerová, 
která působí v pražském A centru sedmnáctým 
rokem jako Lektorka péče a výchovy dětí do 3 let. 
Vede kurzy, cvičení, věnuje se přednáškové, 
poradenské a publikační činnosti a mnoho 
dalšího.

Většinou máme pocit, že to není moc dobré, nechat děti dívat na televizi a obzvláště ne moc často, ale 
přitom neodoláme, protože nám nabízí jednoduchý nástroj k uklidnění dětí, k zábavě. Pojďme se podívat, 
jak přesně škodí, co způsobuje a jak především potom na ni, aby se stala pomocníkem a ne naším pánem. 
Od jakého věku je vhodná. Jak jí můžeme čelit a jaké výchovné principy nám mohou pomoci. 

Pohádky jako skutečná výživa pro duši oproti televizi. Význam řeči a mluveného 
slova ve vývoji dítěte. O významu pohádek a symbolů v nich. Jak by se pohádky 
měly vyprávět. A jaké pohádky jsou pro děti vhodné? 

Přivítali jsme nové občánky

Foto: -ras-

Dopoledne 14. března v obřadní síni řepské radnice proběhlo další vítání nových občánků. Celý 
obřad byl opět připraven a orga ni zo ván matrikářkami z Odboru občansko správního. Tentokrát 
však bylo celé setkání trochu výjimečné a zvláštní – mezi nové občany Řep byl slavnostně také 
přivítán 1. řepský občánek roku 2017, kterým je Lada Hrubá.

Všechny přítomné uvítala svým projevem starostka Jit-
ka Synková, která popřála našim nejmenším do života 
spoustu lásky, štěstí a zdraví. 
Ani tentokrát nechybělo dětské vystoupení, o to se po-
staraly děti z mateřské školy Laudova se svými učitelkami 
mgr. klárou Aschenbrennerovou a Veronikou benešovou.
Pak již přišly na řadu gratulace, maminky obdržely kytič-
ku, pro děti jako vzpomínka na tento den byl připraven 
pamětní list a malý dárek. 

Ani tentokrát nechybělo společné fotografování. Fotografie a záznam na 
DVD, který všichni přítomní obdrží, budou jistě dlouho připomínat slavnostní 
dopoledne.

Novými občánky se stali:
Lada hrubá, Václav Růžička, marek Jílek, Lily Lebedová, maxim Doležal, 
Alice Legemzová, Jonáš krátký, Jakub Roubíček.                                              -ras-
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mateřská škola Laudova 
se speciálními třídami
Laudova	3/1030
Praha	17	-	Řepy	
Tel.	235	314	514
e-mail:	reditelka@mslaudova.cz
www.mslaudova.cz
Adresy	pracovišť:	
Duha	ul.	Laudova	1030
Sluníčko	ul.	Laudova	1031
Fialka	ul.	Brunnerova	1011
Opuková	ul.	Opuková	323
Ředitelka: mgr. Alena Lucová

Duha

MŠ Laudova
se speciálními třídami

Opuková

Sluníčko

Fialka

Mateřské školy se představují

Zápisy do mateřských škol pro další školní rok budou probíhat trochu 
jinak než v předchozích letech.
V první fázi si rodiče stáhnou přihlášku a evidenční list z webových 
stránek škol nebo si ji mohou vyzvednout osobně na ředitelství ma-
teřských škol ve dnech 18. – 27. 4. 2017. Jedná se pouze o vyzvednutí 
formuláře.
Ředitelky všech mateřských škol mč Praha 17 po dohodě se zřizovate-
lem vypsaly termín zápisu k předškolnímu vzdělávání na středu	3.	5.	
a	čtvrtek	4.	5.	2017	od	10	do	12	hodin	a	od	14	do	17	hodin, což 
je druhá fáze zápisu. Zde odevzdá zákonný zástupce oba dokumenty 
řádně vyplněné včetně lékařského potvrzení, podepsané zákonnými 
zástupci dítěte (tímto termínem je zahájeno správní řízení). Při ode-
vzdání přihlášky dostanou rodiče dítěte potvrzení o účasti na zápisu 
s registračním číslem dítěte.
Třetí fází je vyhodnocení žádostí o přijetí. nejvýznamnějším kritériem 
je věk dítěte a jeho bydliště. každá mateřská škola má stanovena další 
podpůrná kritéria pro přijímání dětí, která jsou zveřejněna na úřední 
desce mateřské školy, na jejich základě budou ředitelky rozhodovat 
o přijetí dětí pro školní rok 2017/2018. V záložce Školství na webu 

www.repy.cz najdete další informace o jednotlivých mateřských ško-
lách včetně odkazů na jejich webové stránky.
Výsledek zápisu bude vyvěšen nejpozději 29. 5. 2017. Své dítě najdete 
pod registračním číslem, které jste obdrželi při odevzdání dokumentů. 

V souvislosti s povinnou předškolní docházkou upozorňuji, že se zápis 
k předškolnímu vzdělávání týká jen dětí, které zatím do mateřské školy 
nechodí a dosáhnou pěti	 let	věku	do	31.	8.	2017. Pak má zákonný 
zástupce povinnost přihlásit dítě v květnu k zápisu k předškolní do-
cházce do mateřské školy zapsané v rejstříku škol mŠmT. Tomuto po-
žadavku vždy odpovídají zařízení zřizovaná obcí, ale u soukromých je 
nutné tuto skutečnost ověřit. Zvolíte-li zařízení mimo území mč Pra-
ha 17, nahlaste tuto skutečnost na Odbor školství a kultury písemně 
nebo emailem na adresu nadezda.zemanova@praha17.cz
Všechny mateřské školy v Řepích mají společný školský obvod celého 
území Řep. 

Mgr. Naděžda Zemanová,  
vedoucí Odboru školství a kultury

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018

Zřizovatelem uvedených mateřských škol je Městská část Praha 17.

mateřská škola bendova
Bendova	1/1123
Kontakt:	tel.	235	314	150
e-mail:	msbendova@seznam.cz
www.msbendova.cz
Ředitelka: mgr. Ivana Panochová

Co	nabízíme: Školní vzdělávací program Stonožka se zaměřením na 
pohybové činnosti pro zdravé děti od 3 do 7 let, které jsou v jednot-
livých třídách rozděleny podle věku. Základní tělovýchovné činnosti 

jsou doplněny zdravotní gymnastikou, taneční průpravou, atletikou, 
dětským aerobikem a zumbou, fotbalem, plaváním, bruslením, ly-
žováním, turistikou a to zejména při výjezdech na ozdravné pobyty 
do krkonoš. Angličtinu zajišťují rodilí mluvčí metodou Wattsenglish. 
Zaměřujeme se na kvalitní předškolní přípravu dětí do ZŠ. Využíváme 
interaktivní výukové technologie. kvalifikované učitelky vedou v od-
poledních hodinách kroužky dovedné ručičky, flétna, tužka. 

Přijďte	se	podívat	na	dny	otevřených	dveří	12.	4.	a	26.	4.	od	9.30	
do	12.00	hod.	a	od	15.00	do	16.30	hodin.	Výdej	tiskopisů	k	zápisu	
v	dubnu	vždy	ve	středu	od	15	–	17	hodin.
Více na webových stránkách mateřské školy.

Co	 nabízíme:	 kvalitní výchovně vzdělávací činnosti zaměřené na 
všestranný rozvoj dítěte po stránce tělesné, sociální, psychické, 
emocionální a estetické ve věkově smíšených třídách.
Výchovně vzdělávací činnosti vychází ze Školního vzdělávacího pro-
gramu „hrajeme si, zpíváme a máme se rádi“ a dalších projektů „Celé 
česko čte dětem“, „Logopedická prevence“, „ekologická výchova“, 
„Příprava dětí na ZŠ“, „Předmatematická gramotnost“, „Polytech-
nická výchova“, „Dopravní výchova“, „malí zahradníci“, „učíme se 
respektu a toleranci“, „Integrací k inkluzi“ (vzdělávání dětí se speci-
álními vzdělávacími potřebami společně s ostatními dětmi).
Součástí práce s dětmi jsou společná setkávání, výtvarné dílny, spo-
lečenské akce, výlety, předplavecký výcvik, hrátky s angličtinou, jó-
gová cvičení, canisterapie, kondiční ježdění na koních, keramické 
dílny, výstavy, preventivní programy a denní pohybové aktivity.
Přijďte	se	za	námi	podívat	ve	Dnech	otevřených	dveří:

MŠ	Duha	3.	4.	2017	od	9	do	10.30	a	od	14.30	do	16	hodin
MŠ	Sluníčko	4.	4.	2017	od	9	do	10.30	a	od	14.30	do	16	hodin
MŠ	Fialka	6.	4.	2017	od	9	do	10.30	a	od	14.30	do	16	hodin
MŠ	Opuková	6.	4.	2017	od	15	do	16	hodin
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mateřská škola Pastelka
Španielova	27/1316
Kontakt:	tel.	235	324	185
e-mail:	pastelka.ms@volny.cz
www.pastelkarepy.cz
Ředitelka: Pavlína medvedíková

Co	 nabízíme: klidné prostředí s individuálním přístupem. naším 
dlouhodobým záměrem je rozvoj osobnosti dítěte na základě po-
zitivního sebepoznávání, podporujeme samostatnost, tvořivost 
a psychickou odolnost dětí. Zaměřujeme se na citovou a estetickou 
výchovu.
V naší mŠ probíhají v odpoledních hodinách tyto kroužky – fotbal, 
tanečky, taiji, keramika, flétna, angličtina a plavání.
Zveme	vás	na	dny	otevřených	dveří		
4.	a	5.	dubna,	vždy	od	16	do	17	hod.

mateřská škola Socháňova
Socháňova	23/1176
Kontakt:	235	310	007,	235	314	416,	
734	428	342
e-mail:	mssochanova@volny.cz,	
mssochanova2@volny.cz
www.mssochanova.cz.
Ředitelka: mgr. Simona Skoumalová

Co	nabízíme: Školku plnou pohody a spolupráci s rodinou. Respek-
tujeme individuální potřeby dětí a klademe důraz na přípravu dětí do 
ZŠ. Připravujeme akce pro děti a rodiče, vyjíždíme dvakrát ročně na 
školu v přírodě. Rodičům nabízíme provoz mŠ denně do 17.30 hodin.

Vaše	 případné	 dotazy	 zodpovíme	 na	 dnech	 otevřených	 dveří		
3.	4.	a	10.	4.	2017	od	16	–	17	hodin.

mateřská škola Pastelka je zapojena do kampaně „Celé česko čte dětem“. 
Snažíme se u dětí pěstovat lásku ke knize, fantazii a rozvíjet tak u nich 
předčtenářskou gramotnost. nedílnou součástí dětských knih jsou kva-
litní ilustrace našich předních výtvarníků. uvědomujeme si, že četba je 
pro vývoj dětí velmi potřebná, proto se snažíme tomuto tématu hodně 
věnovat. Děti mají volný přístup ke knihám, denně čteme, navštěvujeme 
řepskou knihovnu, pravidelně k nám chodí číst pohádky herečka Valerie 
Zawadská, dramatizujeme pohádky, hrajeme si se slovy a písmenky, ma-
lujeme pohádkové obrázky a pořádáme rodinné výtvarné soutěže. 
V letošním roce mohou děti se svými rodiči společně vyrobit vlastní 
knihu. Pomocí knih u dětí podporujeme touhu vzdělávat se, soustředit 
se, být kreativní, umět naslouchat. V dnešní době techniky, která je sa-
mozřejmě nezbytná, je důležité, aby se děti dokázaly zklidnit a vnímat 
i mluvené slovo. V praxi se často setkáváme s tím, že děti na slovní po-
kyny nereagují. Pojďme se společně s dětmi vrátit do kouzelného světa 
pohádek, prospěje to nám všem! kolektiv MŠ Pastelka

Vracíme děti do kouzelného světa pohádek

V atriu Parlamentu české republiky ve Sněmovní ulici proběhla na konci 
března zajímavá výstava s názvem „hravé učení“ výtvarnic PaedDr.  Olgy 
černohorské a Ivany Tiché u příležitosti 25. výročí umělecké tvorby  autorek. 

k vidění zde byly textilní a dřevěné hrač-
ky, společenské hry a výukové kapsáře 
pro děti předškolního a školního věku, 
exponáty si návštěvníci mohli také vy-
zkoušet. mnoho hraček a společenských 
her bylo upraveno pro děti s handica-
pem, nevidomé, neslyšící, či pro děti 
s poruchami autistického spektra. Vý-
stava se konala pod záštitou poslankyně 
Poslanecké sněmovny Parlamentu české 
republiky mgr. miloslavy Rutové.
Vernisáž se konala v pondělí 20. března. V kulturním programu vystoupi-
lo hned několik umělců. Jako zástupce nejmladší generace se představil 
žák prvního ročníku Základní školy Jana Wericha Ondřej macourek, který 
zahrál na příčnou flétnu za doprovodu svého otce dirigenta orchestru 
Goja music hall mgr. michala macourka. Dále přítomným zazpívala so-
pranistka monika Sommerová, která ztvárnila hlavní roli Christine v mu-
zikálu „Fantom opery“. 

-ras-

Výstava „Hravé učení“ v Parlamentu ČR
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Atletika Řepy – Dětská Atletická liga Řepy 2017 
Pod záštitou městské části Praha 17 a starostky Jitky Synkové odstartu-
je 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. 

19.	4.	2017  Skokanské odpoledne (skok vysoký, daleký, z místa)
30.	4.	2017  Rodinný závod – lesopark Řepy od 12 hod. a opékáme i buřty
10.	5.	2017  Vrhačské odpoledne (hod míčkem, hod medicinbalem)
	 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, cyklis-
tika, kreativní aktivity, zábavné hry, atletická průprava. Výlety a zábavné 
aktivity (Jumpark, koupaliště, bowling, bmx dráha, lanová dráha…) Veš-
keré další informace můžete sledovat na stránkách www.atletikarepy.cz

Tomáš Slavata a Atletika Řepy  

Datum Den
FOTBAL	TJ	SOKOL	ŘEPY	–	ROZPIS	DOMÁCÍCH	ZÁPASů

Muži	„A“ Muži	„B“ Starší	žáci Mladší	žáci	2004 Mladší	žáci	2005 Starší	přípravka Mladší	přípravka

26.3. ne TJ Sokol Stodůlky „b“ 
(10:30 umT Zličín)

1.4. SO TJ Sokol Trója
(12:00 umT Zličín)

8.4. SO AFk Slavia 
malešice (10:30)

9.4. ne SC Xaverov horní 
Počernice (16:30)

TJ AFk Slivenec 
(12:00)

Sk Ďáblice 
(14:30)

14.4. PÁ TJ Sokol bílá hora
(10:30)

22.4. SO Fk FC Zličín „b“ 
(10:30)

23.4. ne TJ AVIA čakovice
(15:00)

FC Přední 
kopanina (17:00)

TJ Junior Praha
(13:00)

29.4. SO TJ Sportovní kluby 
Satalice (10:30)

1.5. PO Sk čechoslovan 
Chuchle (17:00)

TJ Sokol Stodůlky 
„b“ (15:00)

6.5. ne TJ čechie Smíchov
(9:00)

TJ čechie Dubeč
(11:00)

8.5. SO TJ Slavoj Suchdol
(17:00)

13.5. SO FC miškovice
(10:30)

14.5. ne FC Přední 
kopanina (17:00)

20.5. SO TJ Ruzyně
(10:45)

Sk uhelné Sklady
(9:00)

21.5. ne FAAZ Praha
(17:00)

TJ Sokol kolovraty
(15:15)

TJ Junior Praha
(13:30)

27.5. SO FC Přední kopani-
na „b“ (10:30)

28.5. ne SC Radotín „b“
(17:00)

Sk Střešovice 1911 
„b“ (15:00)

4.6. ne TJ Sokol bílá hora
(17:00)

Fk FC Zličín 
(15:15)

10.6. SO Fk Řeporyje
(10:30)

TJ AVIA čakovice
(13:30)

11.6. ne TJ čechie Smíchov
(15:00)

Sk Aritma Praha 
„D“ (17:00)

Cu bohemians 
Praha (13:15)

17.6. SO Sk Střešovice 1911 
„b“ (10:30)

TJ Sokol Stodůlky 
„C“ (13:30)

18.6. ne Sk Dolní Chabry
(15:15)

TJ Sokol Stodůlky 
„b“ (17:00)

Sk Střešovice 1911 
„b“ (13:30)
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ZE spORtu

Rádi bychom vás občany naší městské části pozvali na domácí zápasy 
našich všech týmů v nové sezóně 2016–2017. Všichni hráči uvítají, když 
je opět svým povzbuzováním poženete za vítězstvím nebo alespoň za 
dobře odehraným zápasem. nyní přinášíme kompletní seznam termínů 
domácích zápasů pro jarní část sezóny (viz tabulka). 
Dále bychom vás, občany naší městské části, rádi pozvali na další akce 
pořádané našim fotbalovým klubem.
nyní se hledá termín pro akci – návštěva	„LÉTAJÍCÍHO	TÝMU	TRENÉ-
Rů“. Sledujte některé z následujících čísel tohoto měsíčníku nebo vý-
věsky městské části, kam umístíme upoutávku na konkrétní termín.
Jedná se o projekt FAčR s cílem ukázat základní principy a metody prá-
ce s mládeží s důrazem na obecné zásady tréninku fotbalové mládeže 
i v malých klubech, kde většinou začínají pracovat s dětmi rodiče a fot-
baloví příznivci. Tato akce se týká zejména malých klubů a trenérů, kteří 
v nich působí a mají buď základní trenérskou „C“ – licenci nebo dokonce 
nemají žádnou. Přesto se však starají o jednu z nejsvízelnějších a nej-
důležitějších částí našeho fotbalu. Starají se totiž o děti, které nás za 
12–15 let budou reprezentovat na vrcholné úrovni jako reprezentanti 
české republiky. 
Projekt létajících týmů trenérů navazuje na změny, které se udály 
v posledních dvou letech. Přechod na malé formy fotbalu se vším, 
co k tomu patří, oslovování rodičů ke spolupráci, změna zaměření ve 
struktuře jednotlivých trenérských licencích více směrem k mládeži, 
a další detaily. Trenéři létajících týmů budou na hřištích a s dětmi 
v rámci jejich klubů ukazovat zásadní směry, kterým by se měly děti 
a trenéři ve fotbalu ubírat. budou diskutovat s trenéry a přinášet pří-
mo k nim informace, které získali na seminářích, vyšších trenérských 
licencích, ale i zahraničních stážích. Takové ukázkové tréninky budou 
otevřené i pro trenéry ostatních klubů a vlastně i ostatních věkových 
kategorií.

Dále budeme na našem travnatém hřišti v	pondělí	8.	5.	2017	od	8	ho-
din	 pořádat už 4. ročník mládežnického turnaje. Tentokrát to bude 
turnaj mladších žáků ročník 2004 a ml., kde bude náš klub zastoupen 
hned dvěma týmy. Takže budeme moc rádi, když přijdete podpořit naše 
hráče, kteří porovnají svoje síly s týmy z Prahy.

Poslední, už pravidelnou akcí, která je pořádána naším klubem je tzv. 
sportovní „workshop“ pod názvem „ŘEPY	SE	HÝBAJÍ“, jež se bude ko-
nat ve středu dne	24.	5.	2017 od 16 hodin, opět na našem travnatém 
hřišti. Jedná se o sportovní setkání, kde si veřejnost – děti všech věko-
vých kategorií a jejich rodiče budou moci zahrát, zasportovat, zasou-
těžit, na jednotlivých stanovištích. A jelikož jsme fotbalový klub, tak 
asi polovina těchto stanovišť bude zaměřena na fotbalové dovednosti. 
Druhá pak na všestrannost, tzn., že se bude skákat, běhat, dovádět, há-
zet na cíl, zkoušet ohebnost těla, bystrost, síla a rychlost. 

Jiří Kočovský
TJ Sokol Řepy-FOTBAL

TJ Sokol Řepy 
fotbal informuje

Rádi	bychom	touto	cestou	oslovili	další	hráče,	kteří	by	měli	
zájem	rozšířit	řady	některého	z	týmů.	Pro	bližší	informace	
kontaktujte	jednotlivé	trenéry:
Mini-přípravka	(ročník	2010–2011), Josef Weiss  

tel.: 604 594 604, trener@jezcizrep.cz
Mladší	přípravka	(ročník	2008–2009), Rachid bouberraga  

tel.: 603 262 400, juba.minimarket@gmail.com
Starší	přípravka	(ročník	2006–2007), Zuzana Rottová  

tel.: 776 650 355, zuzanarottova@seznam.cz
Mladší	žáci	(ročník	2005), Jiří kočovský  

tel.: 605 973 685, j.kocovsky@seznam.cz
Mladší	žáci	(ročník	2004), David machurka  

tel.: 603 811 646, dmachurka@seznam.cz
Starší	žáci	(ročník	2002–2003), Roman Polách  

tel.: 733 502 809, polach69@centrum.cz
Muži, Petr Žmolil tel.: 604 156 967, petr.zmolil@seznam.cz

Foto: Archiv školy

Úspěch našich žáků ve šplhu
Ve čtvrtek 2. února se 20 žáků I. stupně zúčastnilo obvodního ko-
la Prahy 6 ve šplhu. mezi nejúspěšnější závodníky, kteří postou-
pili ze školního kola a na závodech se velmi pěkně umístili, patří: 
eliška marková z 1. b a karolína kubištová z 3. C, které získaly 3. místo 
na 2. místě se umístili maria elena Tcaci z 1. e a David Dresler z 1. C
1. místo a titul přeborníka Prahy 6 ve šplhu získali 4 žáci z naší školy: 
Adam křepela (1. b), Rosa Podařilová (4. A), David marek (4. b) a Denis 
Vrchota (5. b). Osmi medailistům blahopřejeme a děkujeme všem žákům, 
kteří se závodů ve šplhu zúčastnili, za vzornou reprezentaci naší školy.

Mgr. Romana Špaleta, ZŠ genpor. F. Peřiny

Foto: Archiv školy

Lyžařský kurz 2017
V sobotu 18. února se žáci sedmých tříd ZŠ genpor. Františka Peřiny vrátili 
z týdenního lyžařského výcviku na benecku. 

každodenní výcvik byl doplněn zábavným programem formou her, kar-
nevalu, snowtubingu či sjezdu na igelitových pytlích. Slunečné počasí 
umožnilo krásný výhled na krkonoše z rozhledny Žalý, která se nacházela 
necelé 2 km od hotelu. 
Závěrečný den žáci absolvovali závod ve slalomu na lyžích a test, ve kte-
rém si mohli ověřit své znalosti získané z přednášky horské služby.
Výcvik se obešel bez úrazů a všichni se vraceli domů plni zážitků a samo-
zřejmě s lepšími lyžařskými dovednostmi.                         Mgr. Monika Vránová
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ZŠ Jana Wericha

Soutěže Sapere a Tuta via vitae
Již tradičně se naše škola zapojuje do obou těchto celostátních soutěží. 
Soutěž Sapere je zaměřená na zdravý životní styl a letos se konal již 7. roč-
ník a zároveň 2. ročník soutěže Tuta via vitae – bezpečná cesta životem.
Účast žáků naší školy byla opravdu veliká. nejlepšími účastníky mezi mlad-
šími žáky se stali v soutěži Sapere – Felix navrátil, matyáš Vít Šesták a Da-
vid Demeter, mezi staršími žáky se nejlépe umístili – kateřina karásková, 
martin mika a Adam Sedláček.

V soutěži Tuta via vitae v kategorii mladších žáků pak Tobiáš himmel, 
Vojtěch kobližka a klára Semorádová, mezi staršími žáky zvítězili Tereza 
Šustáčková, Adam Sedláček a Petr koťátko.
Tito žáci vytvořili soutěžní družstva, která reprezentovala naši školu 
v okresním kole, kde v obou soutěžích zvítězila. nyní nás čeká postup do 
krajského kola, kde se budeme snažit o co nejlepší umístění.

Z. Folprechtová – vyuč. ORV

ZŠ genpor. Františka Peřiny

Zachraňujeme planetu. myslíte si, že jsme příliš malí a příliš nedůležití 
a že to nemůžeme zvládnout? Omyl! bohužel naše planeta nezažívá ani 
tak dobu ledovou, jako dobu plastovou. Výroba plastů je velká zátěž pro 
planetu a navíc ona si sama nedokáže poradit s jejich rozložením. A my jí 
s tím musíme pomoci!
Po krátké přestávce jsme se opět proto přidali k třídění plastů nejen doma, 
ale i ve třídách a na chodbách, kam členové našeho deváťáckého AbC týmu 
umístili opět kontejnery na plast. Jako dobrá motivace nám velmi pomohla 
akce TOnDA ObAL nA CeSTÁCh. Všichni žáci 1., 2., 3., 4., 5. a 6. tříd získali 
nejen vědomosti, ale také praktické zkušenosti s tříděním odpadu. A to se 
hodí nejen ve školní budově, ale i u každého z nás doma.
A aby nezůstalo jen u plastů – na naše sběrné akce papíru už nestačí jenom 
jeden velkoobjemový kontejner, který bývá přistavený před školní budo-

vou. Do sběru papíru se zapojují všichni žáci, pedagogové i rodiče. Vždyť 
nejúspěšnější sběrač při poslední sběrové akci dodal ve spolupráci se svý-
mi rodiči celkem 434 kg papíru. 
bylo by zajímavé vyčíslit, jak velkou část lesa zachrání jedna ze čtyř akcí 
během školního roku. nebo přepočítat na množství mikin, které se vyro-
bí z plastu nasbíraného během jednoho týdne ve škole. Recyklování nic 
nestojí, netrvá dlouho, a dokonce můžeme naučit i naše nejbližší, že je to 
snadné. udělali jsme krok k šetření přírodních zdrojů a k záchraně planety. 
když každý z nás udělá krok, ujdeme společně velký kus cesty!

zapsaly Varaďová Zuzana a Adámková Adéla, třída 9. A,  
ZŠ genpor. Františka Peřiny

Foto: Archiv školy

Prožili jsme projektový den
V úterý 21. února jsme se s  žáky devátých ročníků zúčastnili projektové-
ho dne v masarykově střední škole chemické v křemencově ulici v Praze 1. 
Vyučující a studenti této školy připravili pro žáky základních škol několik 
úkolů v jejich laboratoři. Pracovní skupiny po čtyřech členech dostaly 
postupně úkoly a s pomocí studentů druhého ročníku mSŠCh je řešily. Po-
máhal jim i náš bývalý úspěšný žák eda Sobotka, který na této střední škole 
studuje prvním rokem.
naši žáci si museli poradit s výrobou daných typů směsí, oddělováním je-
jich složek pomocí magnetu, rozpouštění, filtrování, odpařování i destila-
cí. Zopakovali si výpočet koncentrace roztoku a měřili hustoměrem. nauči-
li se také řezat a zatavovat skleněnou tyčinku. Všechny úkoly byly úspěšně 
splněny a zaznamenány do protokolu, aniž došlo k pořezání, popálení 
nebo jiným zraněním, protože dodržovali pracovní postup a bezpečnost.

Mgr. H. Melichová, ZŠ genpor. F. Peřiny

Již několik let spolupracuje Základní škola Jana Wericha s Japonskou ško-
lou v Praze. Třídy se vzájemně navštěvují, připravují různé hry, vystoupení 
nebo společně cvičí. Děti poznávají tradice, kulturu a život lidí v dané zemi.
V únoru navštívila japonské děti třída 3. b. Všichni se moc těšili, byli plni 
očekávání. Již u vchodu nás přivítal nápis v češtině „VíTeJTe V JAPOnSkÉ 
ŠkOLe“ a děti ze třetí třídy se svojí paní učitelkou. V průběhu návštěvy si 
děti vyzkoušely japonské písmo, v tělocvičně si zahrály tradiční hry japon-
ských dětí a prohlédly si školu. Všechny mile překvapil hlavně klid ve tří-
dách, slušné a kamarádské chování.
našim dětem se návštěva líbila, byly moc spokojené. Odnesly si domů ne-
jen mnoho zážitků, ale také drobné dárky a své výtvory v kaligrafii – slova 

pes, strom a oko. Za několik dní nám japonské děti poslaly pro každého 
žáka společné fotografie a pozdravy v češtině.
Poslední únorový den navštívili japonští žáci třídu 3. D a C. V úvodu návštěvy 
proběhla krátká seznamovací konverzace v anglickém jazyce. Zazněly fráze: 
„Jak se jmenuješ?“, „kolik je ti let?“, „Odkud jsi?“ apod. Dále následovala 
společná práce, kdy děti malovaly věci typické pro jednotlivé země – auta, 
sporty, jídlo, státní symboly. na setkání nechyběly české lidové písničky 
a ochutnávka dobrot, kterou připravili žáci 3. C. Japonské děti si také odnes-
ly drobné dárky a obrázky. Vzájemná spolupráce pokračuje další návštěvou 
v Japonské škole, tentokrát ji navštíví žáci 3. C. Ale o tom až někdy příště.

Mgr. Jiřina Mariničová 

Vzájemná spolupráce s Japonskou školou v Řepích

Zachraňujeme planetu 



Muzikantské ohlédnutí
V dnešní historické rubrice bych se rád věno-
val době pro mě možná nedávné. I když??? Rok 
1967, 1968 až 1970 není již doslovně nedávný 
a do historie tedy již možná vlastně právem i pa-
tří. Rád zavzpomínám na místa pro setkávání 
omladiny, tehdy chcete-li ...náctiletých, kde 
vznikala v našich očích řepská kultura. 
Jedním takovým místem bylo podloubí stařičké 
sokolovny a druhým byl řepský rybník u kostela 
sv. martina, kde zábradlí tvořilo jakýsi posez. 
Ostatně plánování těchto posezení s kytarami 
znělo slovy: „čau, zítra na klandru“. V té době 
hýbal počínající big beat nejen světem, ale i ře-
pskými začínajícími muzikanty. Pro tehdy ...sá-
tileté tento žánr však nebyl uznávaným. byl pro 
ně dokonce odsouzeníhodným, doprovázený po-

hrdavými slovy, že tuto hudbu hrají jenom „má-
ničky“. Takto hovorově znělo označení chlapců 
s dlouhými vlasy. Přesto i přes nepochopení 
dříve narozených zde vznikla první kapela. čeští 
protagonisté Petr a Pavel novák, Golden kids, 
Olympic, ale i další, také i zahraniční interpreti 
se se stávali vzorem. Začátky byly velmi těžké, 

elektrické kytary, zesilovače a vůbec aparatura 
byla pro tyto začínající muzikanty spíše nedo-
stupným artiklem. 
Vzpomínám na první zesilovač sestrojený z lam-
pového rádia a zvukové snímače namontovaného 
na obyčejné kytary. Později se přeci jenom ledy 
pohnuly k lepšímu, když tehdejší národní výbor 
povolil zkoušet a hrát v klubovně stařičké hasi-
čárny. Co bylo slávy, když se tam mohly konat 
první „čaje“ při láhvi kofoly okořeněné rumem, 
z kapsy propašované placatky. Dodnes mnozí 
nevěřícně kroutí hlavou, že tyto akce navště-
vovalo bezmála sto lidí. Dovnitř se samozřejmě 
všichni nevešli, a tak část stojící venku netrpěli-
vě čekala, až třeba dva odejdou na vzduch a dal-
ší dva je následně vystřídali. První název kapely 
byl „blue Shell“. když se však zjistilo, že stejný 
název již jedna kapela vlastní, došlo k okamži-
tému přejmenování. no, chtěli jsme být světoví 
a to, že v názvu „The“ nesmí chybět, bylo téměř 

jasné. A jak vznikl dru-
hý název? Jednoduše. 
Z učebnice latiny mé 
sestry, určené pro 
zdravotní školy. Prv-
ním náhodným ote-
vřením jedné stránky 
se vynořil název „hor-
tus“. Tehdy jsme zprvu 
ani netušili, že tento 
název či výraz značí 
„zahrada“. Prostě se 
líbil a tak vznikla ře-
pská kapela s názvem 
The  hORTuS. některé 

tváře členů, kteří kapelou prošli, jsou na nedáv-
no získaných snímcích toho dokladem. Zakláda-
jící bohouš Stočes, karel Lorenc, Jirka Zralý, ale 
také Dušan bělohlávek. bohužel také dva, kteří 
již nejsou mezi námi, Ivan kouba a mirek Fich-
tl. nelze také opomenout mistrné ruce tehdej-
ších zvukařů, jimiž byli honza kocan a Zdeněk 
kučera. A zpěvačky? byly prostě skvělé, Dana 
Švarcová a Drahuška beroušková. Jejich duet 
v tehdejším hitu „hej, pane zajíci“, máme mys-
lím všichni ještě v živé paměti.

Jaroslav Hájek,
zástupce starostky

pRO řEpské pAtRIOty
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Tento výlet je pro zdatné turisty! ujdeme přibližně 22 kilometrů, proto je 
třeba dobré, pevné obuvi. Také jídlo a pití – po cestě nejsou žádná občerst-
vení či hospody. Po delší době navštívíme naše nejbližší pohoří, a to Střed-
ní brdy, které se po roce 2016, díky zrušení vojenských prostorů, zpřístup-
nily pro pěší a cyklisty, ale především pro milovníky zachovalé přírody. 

Rychlík z Prahy-Smíchova odjíždí v 7.20 hod., v hořovicích přestoupíme na 
auto bus do Zaječova. V 8.45 hod. jsme na místě. nalezneme modrou turi-
stickou značku, která nás vyvede z obce ven. na konci obce v místní čás-
ti Dolní kvaň se můžeme zastavit u památníčku, který upomíná na tábor 
52. pomocného technického praporu (PTP), který tu stál v 50. letech mi-
nulého století. Politicky nespolehliví muži byli k PTP odvedeni a totalitním 
komunistickým režimem zneužíváni na často těžké a nebezpečné práce.
Zde se od modré odděluje zelená značka a my se po ní vydáme mírným 
stoupáním lesem. S přibývající výškou se v převážně jehličnatém porostu 
začíná prosazovat bříza. V místě „k letišti“ zelenou nahradí žlutá, která po 
několika metrech zahýbá doleva, opustíme ji a stoupáme vpravo po široké 
asfaltce, kterou nám tu zanechalo vojsko. Les se rozevře a před námi je vel-
ká pláň porostlá vřesem, borůvčím i brusinkami. Okolo jsou březové poros-
ty a borovice, které pro drsné počasí nedosahují velkého vzrůstu. Ocitáme 
se ve výšce kolem 800 metrů nad mořem a krajina připomíná tundru. Zdejší 
ekosystém odpovídá oblastem blízkým polárnímu kruhu nebo krajině da-
leko vyšších nadmořských výšek a je v evropě zcela unikátní. Jsme na bý-
valé vojenské cílové ploše Jordán. V roce 1926 zde byla založena střelnice, 

později se zde testovaly prvky československého opevnění, které pak byly 
postaveny při našich hranicích s fašistickým německem. Asi nejznámější 
bunkr je „Pěchotní srub Ce“, který si zahrál ve filmu Obecná škola. Ale jsou 
tu i další, třeba pozorovatelna, kterou zas postavili němci za Protektorátu.
Dopadová plocha nesloužila jen pro dělostřelectvo ale i pro nácvik letec-
kého bombardování. 
když jsme si prohlédli bunkry, vrátíme se zpět na žlutou značku a po 
ní pokračujeme z kopce přes bývalé vojenské letiště, ukryté v lesním 
porostu. Přetneme modrou a po necelém kilometru opět opustíme žlu-
tou a vydáme se pohodlnou silnicí vpravo. Po 2 kilometrech zahneme 
doleva a napojíme se tentokrát na zelenou značku, kterou po dalších 
2 kilometrech nahradí žlutá. To už jsme u zříceniny ranně gotického 
hradu Valdek. hrad byl založen buzici kolem roku 1260. Dominantou je 
gotická věž. Zřícenina je v současnosti nepřístupná, protože zde probí-
há rozsáhlá rekonstrukce, a my si ji můžeme prohlédnout jen zvenku. 
kousek od hradu je altánek, kde lze posvačit a posedět, nebo si opéci na 
ohništi, máme-li co.
čeká nás závěrečných 8 kilometrů na nádraží v Jincích. Jdeme nejprve po 
žluté, pak po zelené, kterou opustíme tam, kde končí lesní porost a roze-
vírá se údolí kolem obce. Vlak do Prahy nám odjíždí v 15.07, 16.22, 17.07, 
18.22 hod. Šťastnou cestu!

Jan Bösser

Výlet – brdská tundra

Foto: Jan Bösser

Foto: Jan Bösser

Mobilní obchodní 
kancelář  

Pražské plynárenské, a.s.

Pražská plynárenská, a.s. ve spolupráci s dceřinou společností Pražská 
plynárenská Servis distribuce, a.s. a úřadem MČ Praha 17 - Řepy nabízí 
odběratelům zemního plynu novou službu – tzv. „mobilní obchodní 
kancelář“, jejímž prostřednictvím si stávající i potenciální zákazníci 
Pražské plynárenské, a.s. mohou vyřídit záležitosti, související s odběrem 
zemního plynu bez návštěvy kontaktních míst v Praze 2 a 4.

Termíny přistavení:  
Dne 4. 4. 2017 od 8 do 11 hod. 
Dne 16. 5. 2017 od 12 do 14.30 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.

Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy. Bližší informace  
na tel. číslech 267 175 366 a 267 175 202, www.ppas.cz

Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby:
•  zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
•  změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.) 
•  převzetí reklamace /  výměna, kontrola a zaplombování plynoměru
•  informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního plynu
•  tiskopisy a informační brožury
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Divadlo pro děti:  
Hrátky s odpadky

Čarodějnice  
na Bílé Hoře

Divadlo pro děti:  
Sůl nad zlato

Zelený čtvrtek  
s moravskými melodiemi

Velikonoční divadlo  
pro děti: O Koblížkovi 

Když se někdo narodí na smetišti, tak nejen, že vypadá jako smeták, ale hlav-
ně miluje odpadky a nepořádek. Ne všichni mají ale pro jejich prapodivnou 
zálibu pochopení a obzvlášť dalším pohádkovým bytostem se jejich chová-
ní nelíbí. Pohádková komedie, kde nechybí veselé písničky, živá i reprodu-
kovaná hudba, velké, barevné a výrazné loutky a recesistické kousky. Hraje: 
Divadýlko z pytlíčku. Společenský sál KD Bílá Hora. (vstupné 40 Kč)

Všichni malí čarodějové a čarodějnice, nastražte uši! V 17 hodin započne 
čarodějnický maškarní rej, kde budeme soutěžit o nejděsivější a nejori-
ginálnější kostým. Společně si zatancujeme a zadovádíme se skupinou 
Myš a Maš na veselé a i trochu „strašidelné“ písničky. Během dílničky vy-
robíme ozdobnou čarodějnici na špejli. Od 19 hod s námi můžete spo-
lečně posedět u ohně, opéct si buřta nebo ochutnat dobroty z našeho 
grilu a užít si živou muziku v podání Petra Urbánka. Petrova One man 
show (elektrická kytara, zpěv) s nejznámějšími hity české i zahraniční 
hudební scény od 60. let až po současnost bude následně pokračovat 
v prostorách společenského sálu. K tanci či poslechu vám zahraje napří-
klad notoricky známé skladby od Beatles, Roxette nebo Chinaski či Lucie 
aj. (vstup zdarma)

Adaptace klasické pohádkové předlohy v podání výtečné vypravěčky 
Jany Hruškové. Poetické představení je plné nádherných písniček a aktiv-
ně pracuje s dětským publikem. Děti pomáhají princezně v útěku ze zám-
ku a zatančí si jako víly. Vhodné pro děti od 3 do 10 let. Hraje: Divadlo Evy 
Hruškové a Jana Přeučila. Společenský sál KD Bílá Hora. (vstupné 40 Kč)

Zábavný večer s živou muzikou, během kterého zazní především známé 
moravské melodie, ale i další známé písně k tanci i poslechu. Na kytaru vám 
zahraje a zazpívá muž s výjimečným hlasem - Jiří Zonyga. Spolu s ním uslyší-
te také houslovou virtuosku Kláru Vojáčkovou, která své pěvecké nadání do-
provodí hrou na housle. Společenský sál KD Bílá Hora. (vstupné dobrovolné)

Příběh začíná v chaloupce u lesa, kde žije krásná Amálka spolu s praco-
vitým Matějem. Ten ji jednoho dne potěší kyticí voňavého lučního kvítí. 
Amálka mu za odměnu upeče koblížek, ale ne tak ledajaký! Během če-
kání, až vychladne, koblížek nečekaně ožívá a protože je to velký nepo-
seda, vydá se hned do světa. Na své cestě potká zajíce, vlak a dokonce  
i medvěda. Koblížek se rád chlubí a jediný, komu se nad ním podaří vy-
zrát je mazaná liška… Po pohádce si s námi můžete během tvořivé díl-
ničky společně vyrobit velikonoční kraslice a dekorace. Hraje: Nezávislé 
divadlo. Společenský sál KD Bílá Hora. (vstupné 40 Kč)

NEDĚLE 15:00

SOBOTA 17:00

NEDĚLE 15:00

ČTVRTEK 19:00

NEDĚLE 15:00

09
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16

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.

Čarodějnice na Bílé Hoře
29. 4. 2017Zelený čtvrtek

13. 4. 2017

Otevřeno denně
14-22hod

Nedělní pohádky
2.4.,  9.4., 16. 4. 2017

A4 program KDBH.indd   1 23.03.17   12:45
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Moderní 
křesťanská církev 

na Praze 17 
Přímo na vašem 
sídlišti Řepy se 

schází již více než 
dva roky sbor 

Církve víry. 
V následujících 

řádcích bychom se 
rádi představili a 
přiblížili vám, kdo 

jsme a co vám 
můžeme 

nabídnout. 

Jsme protestanté, vážíme si odkazu velkých osobností, jako byl Jan Hus a Martin 
Luther, zároveň však nechceme zůstávat ve středověku a sledujeme, co Bůh dělá 
v církvích celého světa i dnes. Patříme proto k charismatickému hnutí, které je tou 
nejdynamičtěji rostoucí větví křesťanství. Dnes se k němu již hlásí cca 600 000 000 
lidí, tedy zhruba každý 12. člověk na světě. Zároveň z těchto církví po celém světě, 
Českou a Slovenskou republiku nevyjímaje, přicházejí stále nové vzrušující zprávy o 
nevšedních zázracích, uzdravení a změněných životech.    

Svou vírou a hodnotami se držíme Bible, ve všem ostatním jdeme s dobou. Na našich 
shromážděních nenajdete sochy, kříže, kadidlo a středověké chorály, zato uslyšíte moderní 
živou hudbu a nadčasové biblické poselství přizpůsobené jazyku a potřebám normálního 
dnešního člověka. Před a po bohoslužbě je možné dát si kávu, čaj či drobné občerstvení. 
Na našich sobotních bohoslužbách se setkáváme všichni bez rozdílu, mladí, staří, muži, ženy 
i děti. Dokonce i maminky s miminky jsou vítány a máme pro ně připravenou místnost se 
vším potřebným (přebalovací pult, mikrovlnka), kde mohou svobodně poslouchat kázání z 
reproduktoru a zároveň se věnovat svým maličkým. Na děti od tří let zase čeká zábavný 
dětský program se spoustou hraček a her. 
Kromě bohoslužeb nabízíme i poradenství v nejrůznějších životních situacích a modlitby za 
uzdravení a další potřeby. Během týdne se také konají různé další akce, pravidelné i 
nepravidelné, pro všemožné věkové skupiny (maminky, mládež…). Aktuální program 
naleznete na našem webu.       
Přijďte i vy a přesvědčte se, že církev nemusí být nudná a plná zbytečných rituálů. Může být 
živá a může vás dokonce i bavit! Můžete zde kromě dobrých přátel najít i něco mnohem 
hodnotnějšího. Můžete se zde setkat s Ježíšem. Můžete zakusit na vlastní kůži, že Bůh je blízko 
vás, že vás miluje a chce vám darovat věčný život, zdraví a štěstí.   
Tak přijďte, těšíme se právě na Vás! 

Adresa: Makovského 1398/2B (vedle taneční školy) 
Web: www.milost.cz 
mail: praha@milost.cz
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ŘEPSKÁ
Strategický plán rozvoje Městské části Praha 17
Vyhlášení dotací pro rok 2017Co čeká Řepy v letošním roce?Řepští dobrovolní hasiči
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Vánoční stromky do popelnic nepatří

Změny v termínech zápisů do ZŠ a MŠ

Nový pomocník při přepravě imobilních osob

P F  2017
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Zápis do 1. tříd základních škol

Strategický  plán rozvoje MČ Praha 17

Jak bude MČ Praha 17 hospodařit v roce 2017

Chcete	u	nás	inzerovat?
Tel. 234 683 531, 

720 524 688
e-mail: 

michaela.linhartova@praha17.cz 
www.repy.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)

Nabízíme	k	pronájmu	volné	prostory	svěřené	do	správy	MČ	Praha	17:

Výše uvedené prostory 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: michaela novozámská, tel.: 234 683 529, kancelář č. 213, 1. patro, budova Úmč Žalanského 291,  
Praha 6 - Řepy, e-mail: michaela.novozamska@Praha17.cz 

➟  nevanova čp. 1077, ateliér o velikosti 
40,35 m2, suterén - min. nájemné:

•  za atelier využívaný k umělecké 
činnosti: 1134,40 Kč / m2 / rok 
bez služeb

•  za atelier využívaný (např. jako 
kancelář, sídlo f irmy, pracovna): 
1173,57 Kč / m2 / rok bez služeb.

➟  Vondroušova čp. 1216, prodejna 
nepotravinářského zboží 
o vel. 69,10 m2, přízemí,  
– min. nájemné 1 173,57 Kč / m2 / rok 
   bez služeb.

➟  Drahoňovského čp. 1192, 
garážové stání č. 54 v suterénu  
halových garáží o vel. 14 m2  
– min. nájemné 869,32 Kč / m2 / rok  
   bez služeb, k nájemnému bude 
   připočítáno DPH.
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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

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

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

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

•  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

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

•  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

•  	 	 	 	 	 	 !!	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

•  !!!	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

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

•  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	

•  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

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

•  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

•  SERIÓZNÍ	RYCHLÁ	PůJČKA	VYPLACENÁ	DO	24	HODIN	
NA	RUKU.		 Tel.:	606	027	445

bYTY, nEMOVITOSTI
•		KOUPÍM	VELKÝ	BYT	V	ŘEPÍCH,	do	6	mil.	Kč.		

 Tel.:	608	110	579

•  PRONAJÍMEJTE	BEZ	RIZIKA!	Pro manažery firem 
s rodinami hledáme pěkné byty v Praze. Garantujeme 
bezproblémový průběh nájmu. beZ PROVIZe!		
	 Tel.:	605	993	268

•		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 a 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

•  HLEDÁME	BYT	PRO	2	OSOBY	(PÁR	30	LET),	dispozičně 
buď menší byt do 12 tis., větší do 15 tis. může být 
nezařízený, i s nábytkem, důležitá je především dobrá 
dostupnost na mhD. Děkuji. Tel.:	605	845	088

•  POPTÁVÁM	BYT	PRO	RODINU	S	JEDNÍM	DÍTĚTEM, ihned 
možné se stěhovat, ale nespěcháme. Ideálně na 2 roky 
nebo i více. 2+1 – 3+1 do 15 tis. vč. pop. Výhodou lodžie 
nebo balkon. Děkujeme.	 Tel.:	603	789	381

ZAMĚSTnÁnÍ
•  HLEDÁM	PEČOVATELKU	PRO	DCERU (26 let)  

s hun tingtono vou nemocí, která je na lůžku. nejlépe z Řep 
a okolí. Pracovní doba 9 – 17 hod., dny dle dohody,  
80 kč/hod. nástup možný ihned.  
email: jozkuk@seznam.cz Tel.:	737	255	982

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

LéKAŘI
•  DO	ORDINACE	PRAKTIKA	V	ŘEPÍCH	PŘIJMEME	SESTRU	

NA	HPP	(ord. doba Po, St, Pá: 7:00 – 12:30,  
úterý 12:30 – 18:00, čtvrtek 12:30 – 16:00, nadstandardní 
dovolená). nástup možný ihned. V případě zájmu, prosím, 
kontaktujte Dr. Vaněčkovou, Dr. Švadlenkovou –  
ordinace.repy1@gmail.com Tel.:	235	317	220
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Školka Želvička
Španielova 52a, 

163 00 Praha - Řepy 
Tel.: 604 433 057

www.skolkazelvicka.cz

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

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

První hodina zdarma :)

NÁVRHY, ÚPRAVY A ÚDRŽBA ZAHRAD
… předjaří a jaro jsou pro zahradu nejdůležitějším obdobím a určují, 

jak bude zahrada vypadat po celou sezonu …

➢  Trávníky – odmechování, dosetí, vertikutace, travní koberce
➢  Řezy – keře, stromy, trvalky
➢  Výsadby – stromy, keře, trvalky, popínavky
➢  Jedlé – jahody, ovocné stromky, bobuloviny, bylinky
➢  Sezonní – truhlíky, dekorace, Velikonce
➢  Arboristika – poradenství, kácení, řezy

Lenka Bennerová
Vaše zahradnice s. r. o. En
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 739 821 271

STK ZA VÁSSTK ZA VÁSSTK ZA VÁSSTK ZA VÁS
–  Vše vyřídíme, nečekáte žádné fronty, 

nepřemýšlíte kam a kdy zajet.

–  Stačí zavolat, nebo napsat e-mail a objednat 
se k nám! Vozidlo nám přistavíte, nebo si 
k Vám pro něj přijedeme a po zajištění STK 
Vám vozidlo předáme zpět!

–  Poskytujeme kompletní autoslužby, převody 
vozidel, pojištění, prohlídky VINFOTO, 
ocenění vozidel.

Kde nás najdete? Ul. Za Opravnou, 
Praha 5 – Motol, v rohovém AUTOBAZARU.

www.stkzavas.cz    |    info@stkzavas.cz

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

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.
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SUŠÁKY, ŽALUZIE

www.bydlenijerabek.cz
+420 739 034 488

SÍTĚ PROTI HMYZU
ZASKLÍVÁNÍ BALKÓNŮ

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

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



STRATEGICKÝ PLÁN 
ROZVOJE  MČ PRAHA 17

Zapojte se do tvorby i vy!

Telefon: 725 044 507
E-mail: plan@praha17.cz

www.repy.cz
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