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Zápis k předškolnímu vzdělávání

Přijďte na workshop k novému webu

Velikonoční bohoslužby
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Úřední hodiny
Úřadu MČ Praha 17

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

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

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.
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Přerušení	provozu	v	mateřských	školách	a	zajištění	náhradního	prázdninového	provozu	
mateřských	škol	MČ	Praha	17	v	červenci	a	srpnu	2019
Rada se seznámila a souhlasila:
1.  s přerušením provozu všech mateřských škol ve dnech 15. 7. - 9. 8. 2019
2.  s termíny náhradního prázdninového provozu: 

MŠ Laudova se spec. třídami od 1. 7. do 12. 7. 2019 
MŠ Socháňova od 12. 8. do 23. 8. 2019 
MŠ Pastelka od 26. 8. do 30. 8. 2019

3.  s organizací příměstského tábora pro předškolní děti.

„ZŠ	Jana	Wericha,	Španielova	1111,	Praha	6	–	Řepy,	rekonstrukce	osvětlení	pavilonu	C“
Rada projednala a rozhodla:
1.  o vypsání výzvy dle § 27 b) a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na 

zakázku malého rozsahu v otevřeném řízení „ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111, Praha 6 - Řepy, 
rekonstrukce osvětlení pavilonu C“ – stavební práce

2.  o rozsahu zveřejnění výzvy – na úřední desce a profilu zadavatele.

„MŠ	Bendova	1123/1,	Praha	6	–	Řepy,	rekonstrukce	topného	systému“
Rada projednala a rozhodla:
1.  o vypsání výzvy dle § 27 b) a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na 

zakázku malého rozsahu v otevřeném řízení MŠ Bendova 1123/1, Praha 6 - Řepy, rekonstrukce 
topného systému“ – stavební práce 

2.  o rozsahu zveřejnění výzvy – na úřední desce a profilu zadavatele.

Kulturně	-	zábavná	akce	„Hon	za	velikonočními	vajíčky“	–	souhlas	s	konáním	akce	a	souhlas	
s	výpůjčkou	pozemků	parc.	č.	1241/9,	1241/10,	1241/11,	1241/12,	1241/13	a	části	
pozemku	parc.	č.	1241/21	vše	v	k.	ú.	Řepy
Rada projednala žádost a souhlasila:
a)  s konáním kulturně-zábavné akce „Hon za velikonočními vajíčky“, v termínu  20. 4. 2019  

od 10 do 12 hod.,
b)  s výpůjčkou pozemků parc. č. 1241/9, 1241/10, 1241/11, 1241/12, 1241/13 a přilehlé části 

pozemku parc.č. 1241/21 vše v k. ú. Řepy pro konání výše uvedené akce.

 

PŘÍŠTÍ	ZASEDÁNÍ	ZASTUPITELSTVA	MČ	PRAHA	17	SE	KONÁ	17.	4.	2019	OD	14	HODIN.
Místo	konání:	Kulturní	centrum	PRŮHON,	Socháňova	1220/27,	Praha	17	-	Řepy.

Vážení čtenáři, vážené čtenářky,

jaro je mezi námi a můžeme si naplno užívat teplých slunečních paprsků. V dubnu nás čeká nejvý-
znamnější křesťanský svátek Velikonoce, ale i původně pohanský svátek „pálení čarodějnic“.
V aktuálním vydání vás čeká rozhovor s Lucií Benešovou, která je naší sousedkou sice krátce, ale o to 
více se chce zapojit do sousedského života.
Nejenom o Velikonocích jsme si povídali se správcem řepské farnosti P. Řehořem J. Žáčkem.
Dále vám přinášíme aktuální informace z jednání se zástupci společnosti Vafo ohledně zápachu, kte-
rý je způsoben jejich výrobou.

Příjemné jarní čtení s Řepskou sedmnáctkou vám za Redakční radu přeje Aleš Koutný

Úvodní slovo

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 24. a 25. května 2019
POZOR ZMĚNA VOLEBNÍ MÍSTNOSTI!!!

Občané, kteří volili v okrsku 17002 – v Domově sv. Karla Boromejského, 
budou nyní volit v obřadní síni Úřadu MČ Praha 17, Žalanského 291/12b.



Z RADNICE

3

Duben hojný vodou - 
říjen vínem.

Když na Vojtěcha 

prší, nebude ovoce.

Pršívá-li 1. dubna, 

bývá mokrý máj.

Vážení čtenáři,

začíná duben a to je pro mě měsíc, který 
otví rá to pravé jaro. Dny jsou delší a teplejší 
a sluneční paprsky podstatně intenzivnější. 
Jarní týdny však jsou také připomínkou 
i velkého jarního úklidu. Ten jistě řešíte 
mnozí z vás a je hlavním tématem těchto 
dnů i v naší městské části.
V dubnovém čísle Řepské sedmnáctky tedy 
najdete nejen pravidelný harmonogram 
přistavení velkoobjemových kontejnerů, 
ale také podrobnou mapku s jejich rozmís-
těním.
Věřím, že vám pomůže k lepší orientaci 
a hlavně, že v letošním roce bude méně po-
hozených částí starého nábytku a podob-
ných věcí u kontejnerů na směsný odpad. 
Tam tyto věci opravdu nepatří!
Duben v letošním roce přináší také veliko-
noční svátky. Dovolte mi tedy, abych vám 
popřála jejich klidné a spokojené prožití, ať 
už zůstanete doma v Řepích nebo se snad 
vydáte s rodinou na výlet.
Na konci dubna, konkrétně ve středu 24. 4., 
společně oslavíme Den Země. Oslavy budou 
v letošním roce probíhat samostatně v jed-
notlivých školách a školkách a já věřím, že si 
tento svátek s dětmi náležitě užijeme.
A samozřejmě vás všechny srdečně zvu 
30. dubna na tradiční Pálení čarodějnic na 
louku před budovou radnice. Stejně jako 
v letech minulých na vás čeká čarodějné 
veselí, ohňová show a mnoho další zábavy!
Pěkné jarní dny vám přeje

Vaše starostka

Jitka Synková

Slovo starostky

Když na Velký pátek 

hřmí, na poli se urodí.

Svatého Marka deštivo - 

sedm týdnů blátivo.
Do svatýho Jiřího nebojte 
se hada žádnýho.

Pranostiky na duben
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OTÁZKA MĚSÍCE DUBNA

Téma měsíce: Co pro Vás znamenají Velikonoce?
Dodržujete nějaké zvyky či tradice?

Velikonoce jsou svátky jara – obdobím lidových tra-
dic spojených s vítáním jara, pomlázkou, pečením 
beránků, zajíčků a zdobení vajíček, časem oslav 
a veselí. 
Vedle toho jsou Velikonoce  nejvýznamnějším křes-
ťanským svátkem, oslavou zmrtvýchvstání Ježíše 
Krista a proto se snažím v předvelikonoční době na-
jít čas pro „vnitřní očistu – zamyšlení se sama nad 

sebou“, uvědomit si, co je v životě důležité a zbavit se balastu. V dnešní 
době, kdy jsme zavaleni množstvím zpráv a událostí, je to velmi těžké 
a ne vždy se to podaří. Velikonoční příběh je ale velmi silný, má hlubo-
kou lidskou dimenzi a znamená především velkou naději.
Na velikonoční svátky se velmi těším, jezdíme na venkov, barvíme vajíč-
ka a těšíme se z probouzející přírody.
Všem čtenářům přeji požehnané Velikonoce!

Ing. Jaroslava Šimonová KDU – ČSL

Velikonoce pro mě symbolizují jednak jaro, jed-
nak jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem. 
A podle toho to také u nás doma vypadá. Dodržu-
jeme tradiční zvyky jako je barvení vajec, pečení 
jidášů, mazanců a nádivky. Kraslice jsem vždy 
barvila se svými dcerami a nyní již zkoušíme va-
jíčka zdobit i s mojí vnučkou. Věřím, že i ona tuto 
krásnou tradici jednou předá svým dětem. Kromě 
toho nezapomínáme ani na duchovní podstatu 

Velikonoc, takže samozřejmě tyto svátky spojuji i s návštěvou kos-
tela. Zkrátka, Velikonoce pro mě představují radost z jara, ze zno-
vuzrození a v neposlední řadě jsou také symbolem setkání s rodinou 
a přáteli.

Marcela Jiroutková

Chcete-li se k otázce vyjádřit, kontaktujte redakci na e-mail: redakce@praha17.cz

Pro mne Velikonoce znamenají především příchod 
jara. Podle mého názoru tradice související s Veliko-
nocemi se postupně vytrácí. Alespoň v mém okolí. 
Již řadu let jsem nezaznamenal žádné koledníky, 
kvůli kterým se barvila vajíčka, vytvářely kraslice. 
Proto mám Velikonoce v posledních letech spojeny 
především s probouzející přírodou. Z velikonočních 
zvyků mi zůstalo jen pečení beránků. Prostě Veliko-

noce již nejsou, co bývaly. Možná i proto, že v mém okolí nejsou malé 
děti.

Miroslav Bartoš KSČM

Velikonoce nijak zvlášť neslavím. Jsou to pro mě 
do určité míry svátky jara, takže si ráda vyzdo-
bím byt nějakou tou květinou, a když je čas, tak 
i upeču alespoň mazanec nebo beránka. Ale jinak 
žádné zvyky nedodržujeme. Pokud je pěkné poča-
sí, využíváme několikadenního volna a odjíždíme 
s rodinou na chalupu do jižních Čech, kde se vě-
nujeme zejména procházkám a sportu. Vzhledem 
k tomu, že v letošním roce tyto svátky vychází až 

na polovinu dubna, věřím, že si zde užijeme několik hezkých jarních 
dnů.

Martina Krupičková

Otázka na příští měsíc: Den sousedů
Zapojujete se do oslav Dne sousedů? 
Zajímáte se o to, kdo vedle vás bydlí?
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Šest otázek pro herečku Lucii Benešovou
S populární a velmi sympatickou herečkou Lucií Benešovou jsem se poznala na základě doporučení našeho společného 
známého z Bílé Hory. Zřejmě proto, že nás pojí společné zájmy, ale také nadšení organizovat kulturní a společenské akce, 
hned jsme si padly do oka. Její nasazení a energie je místy až nakažlivá. 

Lucie se mi svěřila s myšlenkou, že by vůbec nebylo od věci uspořádat na 
Bílé Hoře takovou menší – větší sousedskou akci, aby se lidé lépe pozná-
vali, dozvěděli se, co kdo umí a co kdo dělá, a kterou by ráda připravila 
společně s podobnými nadšenci jako je ona sama. 
Protože měsíc květen je v Evropě na mnoha místech spojován s tradicí Dne 
sousedů, Lucka se s velkou vervou pustila do jeho organizace i u nás v Ře-
pích. Slovo dalo slovo a řekly jsme si, že by vlastně nebylo špatné ji trochu 
vyzpovídat pro Řepskou 17 a zároveň vyzvat vás, naše sousedy, zda byste 
měli zájem se ke Dni sousedů také připojit. Ať už s prezentací vlastní vý-
roby a tvorby, nebo třeba obohacením odpoledního kulturního programu. 
 
1.	 Co	Vás	přivedlo	do	Řep	a	jak	dlouho	tady	žijete?
Přestěhovali jsme se sem teprve před rokem a půl, konkrétně na Bílou Ho-
ru. Měli jsme pěkný byt v Dejvicích, ale život nám přivál možnost koupit 
domeček za dobrých podmínek, a protože byl o hodně větší než náš byt 
a měl zahrádku, šli jsme do toho.  

2.	 Jak	Vás	napadlo	uspořádat	Den	sousedů	na	Bílé	Hoře		
a	co	je	jeho	hlavní	myšlenkou?
Moc ráda se družím a povídám si s lidmi a ráda bych je poznala blíž. Kon-
krétně tedy své nejbližší sousedy. A také mě baví něco organizovat a vy-
mýšlet, a protože u nás na Bíle Hoře, kromě moc příjemných akcí v „Kultu-
ráčku“, nic takového není – rozhodla jsem se to zkusit.

3.	 Kdy	a	kde	se	den	sousedů	uskuteční	a	na	co	všechno	
se	mohou	návštěvníci	těšit?
Náš sousedský den se koná 18. května v ulici U Boroviček, mezi Kulturním 
domem na Bílé Hoře a bikrosovou dráhou, a celé to vypukne ve 12 hodin! 
Kromě rozmanitého programu na venkovním podiu, na kterém máme při-
chystáno několik hudebních skupin a dětských vystoupení dětí z Řep, nás 
čeká plno zajímavých stánků, ve kterých budou naši sousedé nabízet své 
výrobky či dobroty. 
Zapomenout také nesmíme na workshopy a dílničky pro děti i dospělé. Je 
toho opravdu hodně. Na závěr připravujeme ještě takové bonusové pře-
kvapení, takovou „after party“, v podobě večerního vystoupení několika 
hudebních skupin v sále Kulturního domu na Bílé Hoře. To sice organizuje 
parta muzikantů nezávisle na nás, ale v duchu dobrých sousedských vzta-
hů se nám tyto akce podařilo propojit. 
Obě strany z toho máme velkou radost a těšíme se na to! Obecně musím 
říct, že jsem překvapená zájmem sousedů a milých lidí z Řep. Nejenomže 
mají chuť se zúčastnit, ale i pomoci. Překvapila mě také vstřícnost a ocho-
ta naší radnice podílet se a podpořit takovýto typ akce. Je to radost a dává 
vám to chuť do práce a také smysl celé věci.

4.	 Vaším	manželem	je	známý	herec	Tomáš	Matonoha,	budete	
se	na	této	akci	podílet	společně?	Podporuje	Vás	vlastně	v	těchto	
aktivitách?
Bohužel ten den má manžel už dlouhodobě domluvený koncert se svojí 
kapelou Inspektor Kluzo, ale pokud by se nám podařilo uspořádat Den 
sousedů třeba i příští rok, nebo nějakou podobnou akci, určitě vystupovat 
budou. Tomáš se mi směje – ať jdu do politiky, že každého ukecám a ráda 
povídám (smích). Jinak mě samozřejmě podporuje... Nemá jinou mož-
nost :-)
 
5.	 Jak	se	Vám	vlastně	v	Řepích	žije?	
Žije se tu moc pěkně, máme hodně zvířat tak nám vyhovuje víc přírody 
v okolí. Jsou tu v podstatě za domem lesy nebo na druhé straně krásná 
obora Hvězda. Kousek dětské hřiště i fajn Kulturáček se zahrádkou na letní 
posezení. Je tu prostě pohoda a milí a přátelští lidé.

6.	 A	jedna	bonusová	otázka	na	závěr:	Kde	všude	Vás	můžeme	
v	současnosti	coby	diváci	vidět?	Případně	jaká	práce	Vás	
momentálně	nejvíc	zaměstnává	a	naplňuje.
Hraji v divadle Bez zábradlí v představení Mnoho povyku pro nic a v diva-
dle Kalich – Dvě noci na Karlštejně. Jinak dabuji, natáčím a pořád něco 
zařizuji či organizuji, to mě stejně baví nejvíc.

Děkuji za rozhovor.
Kristýna Pixová

foto: Monika Navrátilová

Den sousedů na Bílé Hoře
18. 5. 2019 od 12 hodin

ulice U Boroviček, mezi Kulturním domem na Bílé Hoře a bikrosovou dráhou

• Stánky s výrobky a občerstvením  • Workshopy a dílničky
• Hudební program během odpoledne 

• Večer after party v sále Kulturního domu na Bílé Hoře

Pokud se chcete 
zapojit, kontaktujte 

nás na e-mail:

info@mysamas.cz
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Lidl nahradí dřívější prodejnu potravin, při-
čemž prodejna změní vzhled. Vybavena bude 
vlastní pekárnou, díky které bude v nabídce 
vždy čerstvé pečivo. Zákazníci jistě uvítají ta-
ké rozsáhlý úsek čerstvých potravin. K dispo-
zici bude velký výběr ovoce a zeleniny, masa 
a mléčných výrobků. 
Ke snadnější orientaci zákazníků poslouží 3D 
grafické nápisy, vystavené zboží pak dobře vy-
nikne díky LED osvětlení a barevnému provedení 
interiéru. Pro velké nákupy budou instalová-
ny pokladny s odkládacím prostorem. Vítanou 
novinkou bude také  WiFi připojení zdarma, ve 
vstupním prostoru pak možnost zakoupení kávy 
s sebou z automatu vyrobeného speciálně pro 
prodejny Lidl. 

Lidl otevře novou prodejnu u nás v Řepích
Nová prodejna Lidl bude otevřena v Řepích. Zákazníci ji najdou v ulici Makovského ve stávající zástavbě v blízkosti 
tramvajové zastávky Blatiny a vybavena bude prvky nového konceptu. Tím pádem se mohou těšit na komfortní nakupování 
ve zmodernizovaných prostorách. Otevření je plánováno na  první polovinu letošního roku.  

Další jednání k tomuto problému se uskutečnilo 5. března za účasti zástup-
ců hl. m. Prahy a městských částí z postižených oblastí  a zástupců firmy 
Vafo, s.r.o. 

Tohoto jednání jsem se osobně zúčastnila společně s místostarostou Mar-
tinem Markem.
Hned v počátku setkání se zástupci městských částí shodli na tom, že v po-
sledním roce je situace již neúnosná, týká se většího území a ke zlepše-
ní nedochází ani přes deklarovanou instalaci nových zařízení na čištění 
vzduchu.
Výrobní ředitel společnosti Vafo R. Němec k těmto výtkám uvedl, že se sna-
ží  problémy řešit a využít další nové technologie, pokud se objeví: v ro-
ce 2013 bylo nainstalováno první zařízení na čištění vzduchu – pračka, v ro-
ce 2018 pak zařízení Aerox. Jedná se o čištění na bázi studené plazmy, které 
má mít účinnost 72–86 % a v plném provozu je od podzimu loňského roku. 
Letos se jedná o další technologii pro dočištění vzduchu na bázi studené 
plazmy (zn. Riedel), která má mít účinnost 92 %. Výsledky testování by 
měly být k dispozici v polovině května. 

Zástupce společnosti Vafo přítomné ubezpečil, že jak Aerox, tak nové 
zařízení Riedel, splňují požadavky na nejlepší dostupné technologie BAT 
a BREF a instalované jednotky odpovídají kapacitám zařízení. 
V současné době společnost Vafo prověřuje možnost instalování další 
technologie, která by měla zápach zásadně omezit. Vysvětlením pro zvyšu-
jící se zápach je změna složení krmiva vzhledem ke zvyšujícím se požadav-
kům trhu na kvalitnější krmivo. Ve směsi se zvýšil podíl živočišné složky, 
proteinů. 
Z jednání také vyplynulo, že hl. město Praha nedisponuje žádnými kom-
petencemi pro přímé ovlivnění chodu výrobny krmiv, takovou pravomoc 
nemá ani Magistrát hlavního města Prahy, neboť zařízení se nenachází ve 
správním obvodu hlavního města Prahy.

Další setkání by mělo proběhnout po instalaci výše zmíněného nového 
čistícího zařízení. Bylo také dohodnuto, že je možné domluvit návštěvy 
provozu Vafo jak samosprávou, tak širokou veřejností.

Jitka Synková, starostka

Nepříjemný zápach z chrášťanské výrobny krmiv
Již delší dobu řešíme obtěžující zápach, který se stále častěji šíří naší městskou částí. Postiženy jsou i okolní městské části jako 
Zličín a značná část Prahy 13. Příčinou je problematický provoz na výrobu granulí – společnost Vafo Praha, s.r.o. z Chrášťan.

Koncem dubna pořádáme veřejný workshop k nové podobě webu městské 
části. Představíme návrhy změn a nových funkcí, které budete moci při-
pomínkovat a diskutovat o nich se členy pracovní skupiny.
Během workshopu vás seznámíme s výsledky dotazníkového šetření, kte-
ré proběhlo v únoru a do kterého se zapojilo přes 140 občanů. Všem moc 
děkujeme za zaslané postřehy a náměty.
Dotazníky jsme v průběhu března vyhodnotili, vybrali stěžejní témata 
k řešení a začali s přípravou návrhů. Potěšilo nás, že se do průzkumu za-

pojili občané napříč generacemi. Odpovědi v mnoha ohledech potvrdily 
známé nedostatky. Velkou pozornost budeme věnovat zvýšení přehled-
nosti, snazšímu vyhledávání a prezentaci probíhajících projektů.

Workshop bude otevřený, ale z důvodu omezené kapacity se bude nutné	
předem	registrovat. 
Registrace otevřeme začátkem dubna, sledujte náš web www.repy.cz ne-
bo Facebook facebook.com/Praha17.

Přijďte na workshop k novému webu

Vizualizace Více	informací	naleznete	na:	www.lidl.cz



Zastupitelstvo schválilo na svém březnovém jednání pravidla pronájmu 
parkovacích stání pro nové parkoviště, které se staví v ulici Mrkvičkova. 
Pravidla řeší základní podmínky pronájmu, postup při výběrových řízeních 
a vyřizování žádostí.

kategorie M1 a N1
max. 1,9 × 5,1 m
max. 3,5 t

700 Kč/měsíc pro fyzickou osobu
900 Kč/měsíc pro právnickou osobu

s trvalým pobytem
s bydlištěm
podnikatel

1. kolo losování:
žadatelé z lokality Řepy I, kteří dosud nejsou nájemci 
parkovacího stání

Parkoviště bude oplocené včetně veřejného osvětlení a kamerového sys-
tému. Vyhlášení výběrového řízení na jednotlivá parkovací stání předpo-
kládáme v průběhu dubna. Úplné znění pravidel najdete na www.repy.cz 
v sekci Rady odboru správy obecního majetku.

Michal Štěpař, místostarosta

CO VÁS ZAJÍMÁ
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Řepský hřbitov podle studentů architektury
V průběhu dubna pořádám ve spolupráci s fakultou architektury ČVUT stu-
dentský workshop zabývající se řepským hřbitovem. Studenti v rámci své 
semestrální práce navrhnou plán rozvoje hřbitova včetně úprav přilehlých 
veřejných prostranství.
Hřbitovy jsou podle zahradní architektky Radmily Fingerové místem vzpo-
mínek a zároveň klidnými a zelenými parky ve městech. Pod jejím vedením 
se studenti seznámí s vývojem a současnými způsoby pohřbívání, pietou 
za zesnulé a zamyslí se, jak je vnímáme dnes a jakou podobu by měly mít 
v budoucnu. 
Následně své práce představí a prodiskutují na setkání s občany s cílem 
přiblížit téma smrti a funerální architektury současné společnosti. Přitom 
si vyzkouší prezentaci a obhajobu svých myšlenek před laickou veřejností.
Přínos spolupráce vnímám v možnosti získat škálu zajímavých myšlenek 
a podnětů, v popularizaci architektury u široké veřejnosti a posilování zá-
jmu o ni a o veřejný prostor. Studenti získají k řešení konkrétní téma, naučí 
se spolupracovat a prezentovat svou práci nejen odborníkům.

Michal Štěpař, místostarosta

Obyvatelé Řep chtějí 
komunitní zahradu
Komunitní spolek Řepy, jehož hlavním cílem je založení a provoz první řep-
ské komunitní zahrady, vyhodnotil úctyhodných 188 vyplněných dotazní-
ků a došel k jednoznačnému závěru: o komunitní zahradničení je v Řepích 
velký zájem. 
Jak se dalo předpokládat, o možnost zahradničit projevily zájem hlavně 
ženy s tím, že by do komunitních aktivit chtěly zapojit i své děti. Mezi hlav-
ní očekávání patří dle výsledků dotazníku možnost poznat nové sousedy, 
trávit čas uprostřed zeleně a aktivitou v ní přispět k péči o životní prostředí 
na řepském sídlišti. 
Zcela nad očekávání byl zájem respondentů o členství ve spolku – většina 
z nich chce do spolku vstoupit nebo to zvažuje a za toto je ochotná také 
zaplatit odpovídající členský příspěvek. 
O nejvhodnějším pozemku pro komunitní zahradu bude spolek jednat 
s radnicí a ředitelkami řepských škol.

Lukáš Pokorný
kzrepy@gmail.com

www.facebook.com/kzrepy 

Parkoviště v Mrkvičkově ulici

foto: Michal Štěpař

Letos jsi našemu autu dne 23. 2. 2019 již podruhé propíchl pneuma-
tiky (tentokrát milostivě jen jednu - děkujeme!) na rozlehlém par-
kovišti před obytným domem Slánská 1678/20. A nejen nám, takto 
poškozených bylo pokaždé více. 
Byl jsi naštvaný, že jsme Ti zabrali místo a parkovali na posledním 
volném ostrůvku (za což jsme stejně dostali pokutu)? Proč ses třeba 
raději nevyřádil na některém z mnoha autovraků, které na zdejším 
parkovišti vesele zapouští kořeny a brání v řádném parkování všem? 
My máme miminko a batole a je vážně nemilé 2 hodiny řešit zvanda-
lizované auto, když je celá rodina nachystána k odjezdu. Zkus si to 
představit. Dvě malé řvoucí děti a nedej bože, kdybychom ještě muse-
li na pohotovost. Nebylo by jak/čím. 
V závěru prosím jakékoliv svědky i oběti Tvého bezduchého počínání, 
aby vše nahlásili PČR a pomohli k Tvému odhalení a zabránili Ti tak 
v opakovaném páchání zločinu. 

S (ne-)pozdravem,
rozhořčená matka z Řep. 

Vzkaz řepskému 
pneu-fantomovi!
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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.

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

✗	  rozpouštědla, kyseliny, zásady

✗	  fotochemikálie 

✗	  pesticidy 

✗	  zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti (teploměry) 

✗	  olej a tuk (kromě jedlého) 

✗	  barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice 

✗	  detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky) 

✗	  léčiva 

✗	  baterie a akumulátory 

Kapalné	nebezpečné	odpady	musí	být	předány	v	pevně	uzavřených	
nádobách!

Nově	možno	odevzdat	i	jedlý	olej	a	tuk	(v	uzavřených	PET	lahvích)

N

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 bu-
de koordinovat ukládání odpadů. VOK nebudou na daném stanovišti 
zůstávat přes noc. 

•				 4.	4. 14–18 hod. Parkoviště Drahoňovského

•				 5.	4. 14–18 hod. Ke Kulturnímu domu x U Boroviček

•			12.	4. 14–18 hod. Parkoviště ul. Galandova

•			13.	4. 12–16 hod. Park. u objektu Bílý Beránek (Šímova)

•			18.	4. 14–18 hod. Křižovatka ul. Laudova × K Trninám

•			26.	4. 14–18 hod. Parkoviště Hofbauerova × Žufanova

•			27.	4. 12–16 hod. Park. Na Moklině (u rest. U Sklíčka)

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!!!

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 pro-
střednictvím emailu callcentrum@psas.cz,cisterepy@praha17.cz
nebo na tel.: 235 300 655. Děkujeme!

UPOZORNĚNÍ	PRO	OBČANY

Trasa	B			11.	4.	(čtvrtek)	

•  ul. Skuteckého (parkoviště proti domu 1085) 15.00–15.20

•  ul. Laudova (slepé rameno – nad ZŠ) 15.30–15.50

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

16.00–16.20

•  ul. Nevanova (u prodejny Žabka č. 1050) 16.30–16.50

•  ul. Mrkvičkova (dle možnosti zastavení) 17.00–17.20

•  ul. Na Fialce I. 17.30–17.50

•  ul. Brunnerova (parkoviště) 18.00–18.20

•  křižovatka ul. Březanova – U Boroviček 18.30–18.50

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

Zdroj: www.seznam.cz

➊	 ul. Šímova – u objektu Bílý Beránek

➋  ul. Drahoňovského – parkoviště u podz. garáží

➌	 ul. Galandova – parkoviště

➍	 ul. Hofbauerova × Žufanova – parkoviště

➎  ul. Na Moklině – parkoviště naproti rest. U Sklíčka

➏  ul. Laudova × K Trninám

➐	 ul. Ke Kulturnímu domu × U Boroviček

Stanoviště VOK
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Deratizace v Řepích
Magistrát hl. m. Prahy zajišťuje cyklickou roční deratizaci v objektech 
a na plochách, které vlastní a přímo spravuje, dále v přilehlých prosto-
rách i v kanalizační síti. Deratizace bude prováděna odbornými firmami, 
kontrolu kvality garantuje Hygienická stanice hl. m. Prahy.

Harmonogram	pro	jaro

➥		1.	4.	–	22.	4.	2019	
Ulice Makovského.

➥		9.	5.	–	31.	5.	2019	
Ulice Makovského, Skuteckého – trh a celé okolí pod mostem

➥		3.	6.	–	28.	6.	2019		
Ulice Makovského, Zrzavého, Skuteckého, Laudova, Součkova, 
Mrkvičkova, Nevanova, Šímova, Galandova, Na Chobotě, 
Drahoňovského, Vondroušova, Reinerova, Žufanova,  
Bazovského.

Harmonogram se v průběhu deratizace může upravovat a uvedená data 
jsou informativní, průběh deratizačních prací ovlivňují jednak klima-
tické podmínky, ale i urgence výkonu v postiženějších lokalitách, kde 
je zásah neodkladný. 

Bc. Eva Soukupová

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:

DUBEN:
•		 6.	4.	(so)	 13–16	hod.	 Křižovatka ul. Laudova x K Trninám
•		 6.	4.	(so)	 13–16	hod.	 Park. u objektu Bílý Beránek (Šímova)
•	14.	4.	 (ne)	 	 9–12	hod.	 Park. Na Moklině (u rest. U Sklíčka)
•	21.	4.	 (ne)	 13–16	hod.	 Parkoviště Hofbauerova x Žufanova

Přistavované kontejnery budou s obsluhou.
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Dne 17. 2. odpoledne vlivem skvrn na slunci nastala v Normě 
ve Španielově ulici prazvláštní situace, která si vyžádala přítomnost 
hlídky MP. Nakupující cizinec tvrdil, že pokladní, taktéž cizinka, mu 
nevrátila správně peníze. Ta se dušovala, že muž platil menší bankov-
kou, na kterou mu vrátila. Ten si však stál na svém, že platil bankovkou 
větší. Vedoucí prodejny provedla inventuru pokladny, kde by logicky 
mělo přebývat 400 Kč. A hle, naopak chybělo 800 Kč. Paní pokladní 
mezitím odběhla na toaletu a vrátila se v jiném oděvu. Vedoucí při-
tom zjistila, že pokladní má u sebe hotovost, což je údajně zakázáno. 
Následnou inventurou pokladny se zjistilo, že již chybí jenom 300 Kč. 

Protože v obchodě nebyl nikdo, kdo by uměl obsloužit záznamové 
zařízení z kamer, byla věc k dalšímu šetření záhad předána na místě 
Policii ČR.

Dne 4. 3. v Albertu na Makovského ulici byla zadržena mla-
dá bezdomovkyně, přistižená při krádeži zboží. Protože na místě bylo 
šetřením a lustrací zjištěno, že vzhledem k předchozí nekalé činnosti 
mladé dámy se nejedná o přestupek, ale již o trestný čin, byla na místě 
předána Policii ČR.

MĚSTSKÁ POLICIE PRAHA
Obvodní ředitelství Praha 13, Lýskova 1593, Praha 5 - Stodůlky

Poslední únorovou středu uspořádal Komunit-
ní spolek Řepy další ze série besed, tentokrát 
na téma „Půda a kompostování“. Ing. Marek 
Nerpas z Ekodomova nás seznámil s typy půd, 
které se nacházejí na území České republiky 
a s tím, co v současné době nejvíce ohrožuje 
kvalitu orné půdy. 
Jde zejména o vodní a větrnou erozi, ke kte-
rým nejvíce přispívá nesprávný způsob hos-
podaření. Následkem je ztráta úrodné vrchní 
vrstvy půdy, na níž je ovšem závislá produkce 
plodin. Jednou z možností nápravy je vrace-

ní cenného bioma te riálu do přírody místo na 
skládky, kde jen bez užitku hnije a může ješ-
tě navíc za zbytečnou produkci skleníkových 
 plynů. 
Rozhodnutí, zda rostlinný odpad z kuchyně 
či zahrady vyhodí do směsného odpadu nebo 
vrátí životu v podobě kompostu, může však 
udělat i každý ve své domácnosti.

Ivana Štětinová
kzrepy@gmail.com,  

https://www.facebook.com/kzrepy 

Beseda na téma „Půda a kompostování“
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Slovo k Velikonocům
Milí čtenáři Řepské sedmnáctky,
papež Benedikt XVI v roce 2008 v promluvě při velikonoční bohoslužbě 
řekl: „Řehoř z Tours, jenž žil ve 4. století, vypráví o jednom zvyku, totiž 
používat pro slavení bohoslužby velikonoční vigilie oheň rozdělaný po-
mocí čočky přímo sluncem. Obdrželo se takříkajíc z nebe světlo a oheň, 
od něhož se pak zapalovala všechna světla a ohně během roku. O Veliko-
nocích slavíme právě tuto skutečnost: Ježíš Kristus opravdu vzal z nebe 
světlo a snesl je na zem – světlo pravdy a oheň lásky, která proměňuje bytí 
člověka. On přinesl světlo, a tak nyní víme, kdo je Bůh a jak je Bohem. 
Víme tím také, jak se věci mají s člověkem; kdo jsme my a za jakým účelem 
existujeme…“
Pro nás křesťany jsou Velikonoce oslavou jednoho z nejdůležitějších ta-
jemství víry, totiž Ježíšova zmrtvýchvstání. Ten, který se narodil ve ves-
ničce Betlém, jak si to připomínáme o Vánocích, se později stal dospělým 
mužem, a všem lidem kázal o tom, jak cenný je každý člověk v Božích očích 
a že u něj má každý místo. Pak začal své blízké přátele připravovat na svůj 
odchod od nich. Když jim oznámil, že už s nimi dlouho nebude, naplnilo 
je to pochopitelným smutkem. Ale on je povzbudil slovy: Ať se vaše srdce 
nechvěje úzkostí! … V domě mého Otce je mnoho příbytků; … Jdu, abych 
vám připravil místo. A … opět přijdu a vezmu si vás k sobě, abyste i vy 

byli tam, kde jsem já (Janovo evangelium 14,1-3). Tímto „odchodem“ Je-
žíš míní svou vlastní smrt. Svým „opětovným příchodem k nim“ označuje 
svou novou existenci po vzkříšení z mrtvých. Jeho přátelé samozřejmě 
tomu, co jim Ježíš říkal, nemohli zcela rozumět. Chyběla jim zkušenost. 
Ale po jeho vzkříšení, když se k nim vrátil, teprve tehdy se jejich nitro 
naplnilo obrovskou radostí.
Myslím si, že podobně ani my většinou nemáme přímou zkušenost s pro-
žitkem smrti, nemáme zkušenost s tím, co znamená vstát z mrtvých. Ale 
přece jen je tu někdo, o kterém buď sami vyznáváme, nebo druzí vyzná-
vají, že se vrátil zpoza hranice smrti. Kdo nebyl mrtvý jen klinickou smr-
tí, ale smrtí definitivní. Navíc tyto skutečnosti si připomínáme v době, 
kdy celá příroda i my sami jsme naplňováni novým životem a svěžestí. Ne 
každý z nás přijímá Kristovo zmrtvýchvstání. Ale každý může prožít nové 
jaro, určitý nový začátek života a příslib dalších krásných věcí. A proto 
každému, ať už „světlo života“ přijímá od Zmrtvýchvstalého nebo z jiných 
zdrojů, přeji a vyprošuji, aby Velikonoce byly prožitkem nové svěžesti, na-
děje do dalších dní a radosti ze všeho dobrého, čeho si kolem nás můžeme 
všimnout. 

Řehoř J. Žáček OPraem.

Kostel sv. Rodiny
�		Zelený čtvrtek 18. 4. – 18 hod. Mše svatá, 

Pobožnost v Getsemanech

�	Velký pátek 19. 4. – 9 hod. Pobožnost křížové cesty 
16 hod. Velkopáteční obřady na památku Umučení 
Páně

�		Bílá sobota 20. 4. – 8 hod. Modlitba se čtením 
Přes den možnost adorace u Božího hrobu 
21 hod. Velikonoční vigilie 

�		Velikonoční neděle 21. 4. – 9 hod. Mše svatá

�		Velikonoční pondělí 22. 4. – 9 hod. Mše svatá

Kostel sv. Martina
�		Velikonoční neděle 21. 4. – 7.45 hod. Mše svatá

Kostel Panny Marie Vítězné
�		Květná neděle 14. 4. –  

11.00 hod. Mše svatá

�		Zelený čtvrtek 18. 4. – 17.30 hod. Mše svatá

�		Velký pátek 19. 4. – 17.00 Křížová cesta v ambitech  
17.30 hod. Velkopáteční obřady

�		Bílá sobota 20. 4. – 20 hod. Sobotní Vigilie

�		Velikonoční neděle 21. 4. 
– Slavnost Zmrtvýchvstání 
(s posvěcením pokrmů)

�		Velikonoční pondělí 22. 4. – 11 hod. Mše svatá

Řeckokatolické bohoslužby v chrámu 
sv. Kříže a sv. Heleny 
Греко-католицькії служби божії в церкві 
св. Хреста й св. Олены

(při železniční trati nad Bílým Beránkem)

�		21. dubna 2019 od 9 hod. (Květná neděle podle 
juliánského kalendáře) v ukrajinštině

�		21-ого квiтня 2019 від 9.00 годин (Вербна неділя 
по старому стилу) в украї́нській мові

�		28. dubna 2019 od 9 hod. (Slavnost Vzkříšení podle 
juliánského kalendáře) ve staroslověnštině

�		28-ого  квiтня 2019 від 9.00 годин (свято Пасхи 
по старому стилу) в церковнo-cлов’янській мові 
a dále každou neděli od 9 hodin, v sudé týdny  
v ukrajinštině a v liché týdny ve staroslověnštině. 
Та кожну неділю від 9.00  годин, пaрний 
тиждень в украї́нській мові, непaрний тиждень 
в  церковнo-cлов‘янській мові

e mail/і-мейл: kaple.sv.krize@seznam.cz
telefon/телефон: +420 601 209 050 

Velikonoční bohoslužby
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Otázky pro P. Řehoře J. Žáčka
Již několik měsíců je správcem řepské farnosti P. Řehoř J. Žáček. Ten vystřídal P. Daniela P. Janáčka, který se v létě loňského 
roku stal opatem Strahovského kláštera. Dnešní rozhovor vám našeho sympatického pana faráře v krátkosti představí…

Co	vás	přimělo	k	tomu	zvolit	si	životní	dráhu	katolického	
kněze?
Toto rozhodnutí ve mně uzrálo poměrně rychle, i když na ně měly vliv udá-
losti předchozího života. Do svých 18 let jsem žil jako ateista, pak jsem 
na konci studia na ČVUT prodělal konverzi. Na tu měla vliv různá setká-
ní s věřícími a jejich prožíváním života ve víře. V březnu 2006 jsem měl 
možnost se zúčastnit pouti do Říma, kde moje rozhodnutí stát se knězem 
dozrálo. Takže jsem dostudoval ČVUT, rozvázal pracovní vztah s firmou 
a v srpnu 2006 nastoupil do kláštera na Strahově.

Odkud	pocházíte?
Pocházím z Jihlavy.

Kde	jste	působil	před	tím,	než	jste	přišel	do	Řep?
Mým předchozím působištěm byly farnosti Předbořice, Kovářov, Kostelec 
nad Vltavou a Květov poblíž Milevska. V milevském klášteře, který je mi-
mochodem nejstarším klášterem na jihu Čech, jsem bydlel, tam jsem měl 
zázemí komunity premonstrátů a odtud vyjížděl do svých farností.

Jak	jste	se	vůbec	k	nám,	do	Řep,	dostal?
To je jednoduché. Vašeho dřívějšího faráře P. Daniela P. Janáčka jsme si 
zvolili za opata a tím nastala otázka, kdo ho nahradí v jeho farnostech. 
Farnost Úhonice si prozatím ponechal ve správě, ale Řepy potřebovaly no-
vého duchovního správce. A protože já jsem na předchozím místě působil 
již 12 let a rok dojížděl z Milevska do Prahy do Thomayerovy nemocnice 
jako nemocniční kaplan, tak mi pan opat nabídl toto místo a já ho přijal.

Jste	členem	řádu	premonstrátů.	Čím	vás	oslovili	právě	
premonstráti?
Především způsobem chórové modlitby a životem ve společenství. Chórová 
modlitba je naše služba církvi a světu a snažíme se ji konat co nejlepším 
způsobem. Proto ji zpíváme formou gregoriánského chorálu, modlíme se 
v latině, což je tradiční jazyk církve. A zároveň zveme k účasti i zájemce 
z řad věřících.

Jak	se	Vám	v	naší	farnosti	líbí?	Překvapilo	Vás	tady	něco?
V Řepích se mi líbí. Je to farnost velmi specifická. Věkové složení návštěv-
níků bohoslužeb zahrnuje všechny věkové skupiny (na předchozím místě 
byli nejpočetnější skupinou senioři). Jsou zde aktivní a ochotní farníci, 
kteří mají různá obdarování, jež neváhají využívat pro službu všech. Dále 
je farnost výjimečná tím, že její farní kostel je velmi starý, krásný, ale pro 
potřeby farnosti maličký a kapacitně nedostačující. Farnosti chybí vlastní 
farní budova, kde by se mohly odehrávat farní aktivity (biblické hodiny, 
výuka, přípravy atd.), a v této věci tedy vděčně spoléháme na dobrodiní 
sester boromejek. Sestry jsou pro farnost velikým darem, protože před-
stavují pro nás nejen materiální, ale především duchovní a lidské zázemí. 
Řepské farnosti se také výrazně nedotkly restituce církevního majetku. 
Její příjmy tedy pochází výhradně ze sbírek věřících a darů dobrodinců. Na 
rozdíl od předchozího působiště si zde příliš neužiji technických starostí 
s opravami budov, pronájmy a pachty pozemků, za což jsem rád.

Blíží	se	Velikonoce	–	jak	je	prožíváte	Vy?	Co	pro	Vás	
znamenají?
Velikonoce jsou pro mě nejhlubším tajemstvím víry. Postní dobu mám ze 
všech liturgických období nejraději. Má velkou hloubku a vede nás k pod-
statě toho, v co věříme a také svou strohostí vede k jednoduchosti a pří-

močarosti prožívání. Velikonoce – oslava překonání smrti, mého hříchu 
a dar velké naděje do budoucna. Ježíš přišel smrt nejen vysvětlit, ale pře-
devším od základů proměnit.

Věnujete	se	také	nějakým	koníčkům?	Máte	na	ně	čas?
Pravidelně se věnuji hlavně sportu, chodím pravidelně cvičit do fitness 
a plavat. Dříve jsem chodíval i běhat, jakmile shodím nějaká kila, tak se 
k tomu chci vrátit. Dále rád jezdím na kole a také na motorce, ovšem na 
té s velikým respektem. Také mám kytaru, ale na tu mi již čas nezbývá. 
Snad v budoucnu. Dále mě baví programování, v současné době se učím 
kódování webu a také sazba knih v typografickém systému TeX, to využiji 
hlavně v klášteře. Pravidelně rád čtu, ať už věci, které mě nějak vzdělávají, 
tak i oddychovou literaturu. Sport si plánuji, musím si ho vždy zařadit do 
kalendáře, abych ho nevytlačil jinými aktivitami. Je to nutné pro odpoči-
nek a péči o sebe.

Děkuji za rozhovor.
Radka Sálusová

P. Řehoř J. Žáček
•  Pochází z Jihlavy
•  Členem řádu premonstrátů
•  Ve farnosti v Řepích vystřídal P. Daniela P. Janáčka
•  Záliby: cvičení ve fitness, plavání, jízda na kole a na motorce, 

programování



  3. duben –  Antistresové omalovánky s relaxací
  4. duben –  Deskové hry
  6. duben –  Jarní květináče z pet lahví
10. duben –  Sejeme velikonoční	osení
11. duben –  Keramické odpoledne – velikonoční motivy
13. duben –  Velikonoční dekorace z rychleschnoucí hmoty
17. duben –  Velikonoční dílnička v Klubu 17
18. duben –  Zkoušíme plést pomlázky
20. duben –  Výroba čarodějných masek
24. duben –  Zaškolení a třeba i turnaj s pravým s instruktorem boxu
25. duben –  Pálení Čarodějnic s Kluben 17, odpoledne plné zábavy, 

her a vyhlášení nejlepší čarodějnické masky, i buřtíky 
budou J. „Den otevřených dveří“.

27. duben –  Hrajeme hry na zahradě

INFORMUJEME
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Plán Klubu 17            duben 2019

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

Programy pro řepské seniory duben 2019 

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 7.00 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:	2.	4.	Sezení zrušeno, plá-
novaná odstávka elektřiny,	 9.	 4.	 Klubové se-
zení, 16.	4. Beseda na téma: „Výlety do okolí 
Řep“ s J. Bösserem, 23.	 4.	 Klubové setkání, 
30.	4. Klubové setkání.

Klub	Gemini	(zdravotně	znevýhodnění)
První pondělí v měsíci 14.30 – 15.30 hodin, 
každé další pondělí od 14.30 do 16.30 hodin 
v Klubu 17, Socháňova 1221, Praha 17. 
Klub vede Martin Prouza.
Program	v	dubnu:	1.	4. Zrušeno, 8.	4. Veliko-
noční malování,	 15.	 4.	 Velikonoční povídání 
aneb co se vše vaří, peče, smaží J, 22.	4. Stát-
ní svátek – zavřeno, 29.	4. Klubové setkání. 

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:	 3.	 4.	 Klubové setkání,	
10.	 4.	 Povídání o bylinkách s M. Novákovou, 
17.	4.	Klubové setkání,	24.	4.	Klubové setkání.

Klub	seniorů	Centrum
Setkávání vždy v úterý od 9 do 11 hodin v CSZS, 
Bendova 1121, Praha 17. 
Klub vede Jitka Hanzlová. 
Program	 v	 dubnu:	 2.	 4. Klubové setká-
ní,	 9.	 4.	 Osla va narozenin naší jubilantky, 
16.	4. Výroba velikonočních ozdob, 23.	4. Klu-
bové setkání, 30.	4. Výstava mincí na Pražském 
hradě.

Klub	dobré	nálady
Setkávání vždy předposlední čtvrtek v měsíci 
od 17.30 hod., v CSZS, Bendova 1121, Praha 17 
Pod vedením Evy Gutové.
Program	 v	 dubnu:	 25.	 4. Hravé odpoledne 
s nahlédnutím do knihy Eric Berne: Jak si lidé 
hrají. A pak si opravdu zahrajeme některé des-
kové hry, které nabízí Centrum sociálně zdra-
votních služeb. 

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 Světlana Rozkowetzová.
Program	v	dubnu:	1.	4.	Aktivně a bezpečně ve 
stáří. Beseda s Mgr. M. Svobodovou, 8.	4. 	Klu-
bové setkání s jubilanty, 15.	4. Cvičení na žid-
lích s pí Vaňkovou, 22.	4. Státní svátek – za-
vřeno, 29.	4. Cvičení na židlích s pí Vaňkovou. 

Seniorfitnes z.s. vás  zve do tělocvičen a bazénů!

•  Cvičíte doma?  
Pak otevřete www.fitseniors.eu.

•  Informace a kontakt najdete 
na www.seniorfitnes.cz.

Jaro Je tu!
Přivítejte ho spolu 
s námi pohybem! 

Více na www.seniorfitnes.cz, www.fitseniors.eu.

Senior fitnes z.s. pořádá pro seniory v Praze 17 
pravidelná zdravotní cvičení, která mají za cíl zvýšit 

soběstačnost a kvalitu života. Současně ve svém Kulturně 
komunitním centru nabízí výukové, sportovní a volnočasové 

aktivity, které jsou zcela zdarma. 
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„Být stále mlád, to bych si přál“ zpívá Karel Gott ve své známé písni 
a vyjadřuje tak přání mnoha z nás. Čas však neúprosně postupuje dál 
a narůstající léta s sebou mnohdy přinášejí zdravotní obtíže, které mo-
hou vést k omezení soběstačnosti a potřebě péče. Čas pravděpodobně 
nezastavíme, ale zlepšit svůj zdravotní stav prostřednictvím pohybu 
má možnost každý senior v Řepích.
Městská část Praha 17 již od roku 2013 zajišťuje celoroční cvičení pro 
řepské seniory v rámci projektu Cvičení	 pro	 seniory	 s	 MČ	 Praha	 17, 
které zahrnuje letní a zimní program.

Ze zdravotního hlediska je cílem cvičení zlepšení či udržení funkč-
ní zdatnosti a výkonnosti s ohledem na věk, zdravotní stav a celkové 
možnosti jedince. Pravidelným cvičením dochází ke zlepšování činnosti 
například kardiovaskulárního, respiračního a cévního systému. Jinými 
slovy jde o to, zabránit zhoršení pohyblivosti a také ztrátě stability,  
často vedoucí k pádům.  Ve zkratce, pravidelná fyzická aktivita přispívá 
ke dlouhodobé pohybové samostatnosti bez potřeby asistence. 
Ze sociálního pohledu nabízí cvičení zdraví prospěšnou alternativu ke 
smysluplnému trávení volného času v kolektivu. Vzájemná komunikace 
s ostatními aktivními seniory, a také s trenéry vytváří velmi příjemnou 
atmosféru. Mezi účastníky tak často dochází k navazování nových kon-
taktů a přátelství. 

Co	si	můžeme	představit	pod	letním	či	zimním	programem?	
Letní program (od května až do konce září) probíhá pod vedením 
zkušených trenérů venku, na čerstvém vzduchu a to za každého po-
časí. Ke cvičení využíváme již vybudovanou infrastrukturu venkov-
ního fitness hřiště v Bendově ulici. Cílem je naučit zájemce z řad 
veřejnosti, jak zde správně a bezpečně cvičit i samostatně, kdykoliv 
se jim zlíbí.
Zimní program (od října do konce dubna) je přizpůsoben pro cvičení 
v tělocvičně. Je zaměřený na udržení kondice, zlepšení motoriky a ko-
ordinace, posílení a protažení svalstva celého těla, udržení kloubního 
rozsahu, zpevnění svalů pánevního dna a hlubokého stabilizačního 
systému. Každá lekce je zakončena blokem relaxačních a dechových 
cviků. Intenzita a náročnost cvičení se přizpůsobuje většině.

Jak	se	senioři	mohou	do	této	aktivity	zapojit?	
•  „Zimní“ lekce probíhají každé úterý od 9 do 10 hodin v objektu 

Sokolovny Řepy. Počet je omezen z důvodu kapacity tělocvičny 
na 25 cvičících.

•  „Letní“ lekce probíhají v tutéž dobu na venkovním fitness hřišti 
v Bendově ulici.

•  Na cvičení není nutné se předem přihlašovat. 
•  Cvičení je pro seniory zdarma. 

Ing. Jaroslava Šimonová,  
radní pro sociální oblast a zdravotnictví  

a David Huf

SENIORE, BUĎ FIT!

Centrum	aktivního	stárnutí	z.	s.,	Pohořelec	6,	118	00	Praha	1	
www.aktivnistarnuti.org	|	info@aktivnistarnuti.org

„Veselý senior“, projekt Centra aktivního stárnutí připravuje 
pro zájemce z řad seniorů poznávací vycházky po známých 
i méně známých místech hlavního města Prahy, prohlídky 
zajímavých exteriérů i interiérů pražských budov, výlety 
po stopách významných pražských osobností…

Úterý 2. 4. 2019 –  komentovaná prohlídka

„Ořechovka, vilová čtvrť“

Systematicky projdeme okolo artdecových vil: P. Janáka, 
B. Kaf ky, E. Filly, V. Špály, A. Dryáka a dalších. Podrobněji si 
prohlédneme Společenský dům s restaurací a kinem, původ-
ně Výzkumný ústav cukrovarnický od Josefa Záruby-Pfeffer-
manna, dnes Akademie věd. Závěr bude patřit vilám v tzv. ulici 
prezidentů: Gottwald, Zápotocký, Havel.

Sraz v 11 hod. na stanici tramvají Ořechovka. Prohlídku povede 
Ing. Stěnička ze spolku Pragos. Doba trvání 1–1,5 hodiny. 
Vstupné 50 Kč.

Program vycházek Prahou pro seniory 

Duben 2019
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Dovolte mi poděkovat týmu zdravotních sester do-
mácí zdravotní péče a pečovatelské služby Centra 
sociálně zdravotních služeb Praha 17 za kvalitní a lidský přístup při 
mojí rekonvalescenci po úrazu.
Všechny sestřičky pod vedením Mgr. Lucie Koupené a pečovatelky 
s vedoucí paní Zdeňkou Pšenčíkovou jsou nejen profesionálky, ale 
mají pro člověka i vlídné slovo a porozumění, které také léčí.
Ještě jednou mnohokrát děkuji PhDr. Jindřichu Kadlecovi, řediteli 
orga nizace, za všechny služby, které pro nás poskytuje společně se 
svým týmem.

Eva Malá

Poděkování



1.	4.	–	30.	4.	Rakouské,	slovenské	a	polské	hory – výstava fotografií 
Romana Zuzáka, výstava je prodejní a její výtěžek bude věnován Domo-
vu sv. Karla Boromejského. Refektář, vstup volný.

2.	4.	Tajemné	sovy – beseda s pracovníky Záchranné stanice pro volně 
žijící živočichy Penthea a ukázka výcviku sov. 
Denní stacionář, vstup volný, od 10.00 hod.

22.	 4.	 Velikonoční	 koncert	 v	 podání	 Břevnovského	 chrámového	
sboru pod vedením Adolfa Melichara, soprán – Petra Břicháčová, var-
hany – Drahomíra Matznerová, na programu: duchovní hudba napříč 
staletími (J. S. Bach, W. A. Mozart, F. X. Brixi, CH. Gounod, C. Franck 
a A. Dvořák). 
Kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné, od 17.00 hod.

25.	4.	Vystoupení	tanečního	souboru	MEDUNKA, na programu: his-
torické tance a písně z 16. a 17. stol. a lidové písničky o lásce za dopro-
vodu kytary. 
Soubor působí za podpory Domu sociálních služeb Prahy 1.
Refektář, vstupné dobrovolné, od 15.30 hod.

26.	4.	Flétna	a	klavír – jarní koncert žáků Zuzany Hrbkové z KC Průhon.
Refektář, vstupné dobrovolné, od 17.00 hod.

28.	4.	VIENTO	MARERO	DUO – Michaela Meca – flétna, Jiří Meca – kyta-
ra, na programu: Domenico Cimarosa, Joaqín Rodrigo, Michalis Andro-
nikou, Pierre Sancan a další.
Kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné, od 17.00 hod.

29.	4.	Koncert	pro	klienty	Denního	stacionáře, účinkují: Zpívající se-
niorky Prahy 13, na programu: národní písně v trojhlasém provedení, 
výběr z Dvořákových dvojzpěvů, F. Schubert a W. A. Mozart.
Denní stacionář, vstup volný, od 10.00 hod.

2.	5.	Koncert	pro	radost, účinkují: Ondra a Káťa Macourkovi, na pro-
gramu: skladby pro klavír, flétnu a housle.
Refektář, vstupné dobrovolné, od 16.00 hod.

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

KALENDÁŘ AKCÍ
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Domov	sv.	Karla	Boromejského
program na duben 2019

Zveme Vás na další ročník rodinného mini-
festiválku pro děti a rodiče. Na louce před ÚMČ
Praha 17 pro Vás chystáme zábavné dopoledne
plné velikonočních aktivit, kreativních workshopů
a sportovních a dovednostních her.
Těšíme se na Vás v sobotu 20. dubna od 10 hodin
Více informací najdete nawww.pochoden-praha.czHO
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PROGRAM DUBEN 2019 

LiStOVáNí: Hry bez hranic 
(Michal Kašpárek)

Divadlo pro děti:  
Bajaja!

Film:  
Hiphop-erace  

Divadlo pro děti:  
Jak šlo vejce do světa

Pálení čarodějnic  
na louce před MÚ

Stand-up z cest: V čem je 
Korea víc sexy než Bali?

Divadlo pro děti:  
Haló, Jácíčku!

Bazar  
oblečení

Divadlo pro děti:  
O Popelce

Mladý programátor Filip si užívá všeho, co dnešní svět nabízí dobře placeným 
profesionálům: cestování, drogy, sex bez závazků. Vydělávat na pohodlný 
život vývojem návykových her a těžbou osobních dat možná není dvakrát 
morální, ale když to nebude dělat on, bude to přeci dělat někdo jiný, ne? Pu-
blicista a komentátor M. Kašpárek se ve své ajťácké grotesce strefuje do sou-
časných kultů efektivity, kreativity nebo flexibility a předkládá mrazivý i vtipný 
pohled na generaci Y. Hraje: V. Hollá, J. Ressler, přítomen bude i autor. Spo-
lečenský sál KC Průhon. (vstupné 120 Kč základní/100 Kč studenti a senioři)

Klasická pohádka na motivy příběhu od Boženy Němcové. V pohádce se 
seznámíme s princem, princeznou, králem, či drakem. Zjistíme, že v životě 
je vždycky třeba trošku nadhledu, dobré nálady a kouzelný meč také není 
k zahození! Pro děti od 3 let a všechny milovníky pohádek. Délka: 45 – 55 
min. Hraje: Divadlo NAVĚTVI. Společenský sál KC Průhon. (vstupné 50 Kč)

Může se soubor seniorů a seniorek, jehož věkový průměr se blíží devadesát-
ce a skoro všichni členové vlastní umělou kloubní náhradu, úspěšně zúčast-
nit hiphopové taneční soutěže? Film sleduje fascinující cestu novozéland-
ských nadšenců, kteří to chtějí dotáhnout až do Las Vegas. Díky pozitivnímu 
přístupu se jim daří překonávat a dokazovat, že věk je jen číslo a s humorem 
jde všechno lépe. Délka: 93 min. Společenský sál KC Průhon. (vstup zdarma)

Divadelní představení s velikonoční tématikou. Příběh o panu Vajíčku, který 
opustí rodný dvorek a vydá se do světa. Zvířecí kamarádi mu na cestu poradí, 
že se musí ve světě chovat slušně. Jak jeho výprava dopadne? Budeme si po-
vídat o jarních tradicích a děti se dozví, jak se slaví Velikonoce v jiných koutech 
světa. Hraje: Nezávislé divadlo. Společenský sál KC Průhon. (vstupné 50 Kč)

ÚMČ Praha 17 ve spolupráci s KC Průhon vás zve na tradiční pálení čaro-
dějnic. Pro menší z vás zde bude připraveno několik her a soutěží a pro 
hladové dokonce i něco dobrého k snědku – špekáčky a limonáda zdarma. 
Zájemci si mohou opéct i vlastní vuřty, pruty na opékání budou k dispozici 
na místě. Těšit se můžete na hudební vystoupení kapely High Five a IAN. Po 
setmění se připravte na skvělý zážitek v podobě swingové taneční ohňové 
show Pyroterra. Kde? Louka před radnicí v Žalanského ulici. (vstup zdarma)

Mladý filantrop Peter Chalupianský rozesměje KC Průhon. Je mu teprve 28 
let a již dokázal získat téměř 2 000 000 Kč pro desítky lidí s handicapem. 
Vydal populární knížku Odposlechnuto v Praze, odeslal přes 1 000 ručně 
psaných pohlednic a uspořádal více než 70 cestovatelských stand-upů po 
celé ČR. Přijďte na netradičně pojaté, a především veselé vyprávění z jeho 
studií v Jižní Koreji, Filipínách a Japonsku. Čekají vás zážitky a spousta tra-
pasů. Jak v Koreji nejlevněji přenocovat? Co musí korejský kluk zařídit, když 
chce na rande? Proč si Korejci doma nevaří? Zjistěte, jak tvrdý byl střet  
s asijskou kulturou. Příjemný večer plný smíchu a silného životního příběhu. 
Peter zároveň vše dělá bez nároku na odměnu a výtěžek ze vstupného da-
ruje na dobročinné účely. Ze vstupného bude věnováno 90 % výtěžku na 
pomoc Madlence Vítečkové. Holčičce z Řep, která se narodila s dětskou 
mozkovou obrnou, jejímž následkem bylo těžké pohybové postižení  
a těžká porucha komunikace. Společenský sál KC Průhon. (vstupné 50 Kč)

Příběhy o velkém přátelství malého zajíčka a veverky vyprávějí jednodu-
še a průzračně o těch nejobyčejnějších, ale zároveň nejmocnějších oka-
mžicích dětství. Pohádka o tom, že svět není šedivý, ošklivý a nanicovatý 
a jak si ho kamarádstvím udělat ještě krásnější. Vede děti k poznání, že to, 
jak je život baví, záleží především na nich a na tom, zda si dokáží vytvořit 
hezké vztahy. Podle oblíbené stejnojmenné knížky Daisy Mrázkové. Hra-
je: Divadlo Kejklíř. Společenský sál KC Průhon. (vstupné 50 Kč)

Udělejte jarní úklid v šatní skříni! Máte doma šaty, kalhoty, boty, kabáty, 
košile, klobouky, které již nevyužijete, ale je vám líto je vyhodit? Navštiv-
te náš bazar oblečení v KC Průhon, nakupte nové věci a ty nepotřebné 
nabídněte jiným. Rezervujte si své prodejní místo! Počet prodejních míst 
je omezen. Vybíráme vratnou zálohu ve výši 100 Kč, která vám bude vrá-
cena při odchodu. Rezervace prodejního místa telefonicky: 601 324 852, 
nebo osobně: recepce KC Průhon. Společenský sál KC Průhon. (pro pro-
dávající vstup vratná záloha 100 Kč; nakupující vstup zdarma)

Nejhranější představení Evy Hruškové má za sebou více než dva tisíce vy-
stoupení. Autor a režisér představení Miroslav Vildman se nechal inspirovat 
klasickou pohádkou. Děti jsou aktivně zapojovány do děje a vybírají tak  
s Popelkou hrášek z popela, tančí na plese s princem a zkouší si princeznin 
střevíček. Představení doplňují krásné loutky Jaroslava Doležala a písničky 
Josefa Zámečníka. Hraje: Eva Hrušková. (vstupné 50 Kč)

ÚTERÝ 18:00

SOBOTA 15:00

STŘEDA 18:00

SOBOTA 15:00

ÚTERÝ 16:00

ČTVRTEK 19:00

SOBOTA 15:00

ÚTERÝ 16-19

SOBOTA 15:00

16

06

10

13
30

11

20

23

27

Výstava: Aleš Knotek - 
Cesta bez cesty

Malíř a grafik Aleš Knotek absolvoval Akademii výtvarných umění v Pra-
ze, kde v současné době žije a pracuje. Věnuje se malbě, kresbě, grafice  
a plastice. Jeho abstraktní obrazy světa jsou proloženy symboly a znaky. 
Je zakládajícím členem umělecké skupiny TUNEL, člen skupiny TORZO  
a SVU MÁNES. Výstavu můžete navštívit v galerii KC Průhon až do konce 
dubna 2019. (vstup zdarma) 

SO 9-13
PO-PÁ 9-19
01

Rezervace a prodej vstupenek na recepci infocentra v KC Průhon, telefon: 601 324 852, e-mail: vstupenky@pruhon.cz
Kulturní centrum Průhon, Socháňova 1220/27, 163 00   Praha - Řepy, tel. produkce: 728 404 042, e-mail: info@pruhon.cz

NEJEN
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Během letních prázdnin v loňském roce proběhla celková rekonstrukce 
varny v ZŠ v Laudově ulici. V návaznosti na tuto rekonstrukci byla ještě 
provedena rekonstrukce školní jídelny. Jídelna dostala nové vybavení, ja-
ko jsou stoly a židle, položeno bylo nové PVC, nově osazeny předokenní 
žaluzie. 
Stěny jídelny byly obloženy barevným obkladem a během jarních prázdnin 
v měsíci únoru zde byla instalována grafická výzdoba. Autorem grafického 
návrhu interiéru je Ing. Kašpar. 

Grafický návrh by měl žákům přinést osvětu ve stolování, dále se dozví 
například jak se řekne „dobrou chuť“ v několika světových jazycích nebo 
kolik různých jídel přináší světová gastronomie. Vše je propojeno několika 
vtipnými grafikami. 
Přejeme všem žákům i učitelům, aby jim v nové školní jídelně moc chut-
nalo!

Ing. Libuše Slezáková,
Odbor územního rozvoje a investic 

Školní jídelna v Laudově ulici má novou podobu

foto: Libuše Slezáková

Po dlouhé době, kdy jsme Den Země slavili společně, se v letošním roce 
tyto oslavy vrátí samostatně na jednotlivé řepské školy. Akce se uskuteční 
ve středu 24. dubna.
Každá ze základních i mateřských škol má připraven program pro své dě-
ti i žáky na téma, které si sama zvolila. MŠ Pastelka například připravila 
interaktivní program „Jak přišlo kuře na svět“, ve kterém se děti seznámí 
s průběhem vývoje ve vajíčku a líhnutím, uvidí živé kuře, poznají různá 
hospodářská mláďata a dozví se, jak chránit přírodu a přírodní zdroje vo-
dy. V MŠ Laudova se speciálními třídami a MŠ Socháňova je tématem „Voda 
kolem nás“ a děti se o ní dozví prostřednictvím programů ekocentra Koni-
klec „Voda nad zlato“, mobilního planetária „Korálový útes“ nebo vodních 
hrátek v areálu mateřské školy. V MŠ Bendova se bude konat jarní slav-
nost „Rozkvetlá planeta země“ se zábavným programem pro květinové víly 
a skřítky, zdobením květináčů, sázením květin a malováním květin různými 
technikami. V ZŠ Jana Wericha se zase budou v projektovém dni věnovat 
problematice země jako živitelky nás všech. Téma na ZŠ genpor. Fr. Peřiny 
„Čechy krásné, Čechy mé“ je tajemné a víc se jistě dozvíte od svých dětí.
K oslavám Dne Země se samozřejmě připojí i naše městská část, která se 
rozhodla tento svátek podpořit výsadbou nové zeleně. V obou našich zá-
kladních školách budou v tento den za účasti starostky Jitky Synkové vy-
sazeny nové stromy a keře. Ty se stanou náhradou za dřeviny, které musely 
být odstraněny z důvodu jejich poškození či nemoci.

Podrobné informace o průběhu oslav Dne Země naleznete na vývěskách či 
webových stránkách jednotlivých škol a školek.

Mgr. Naděžda Zemanová,
Vedoucí odboru školství a kultury

Den Země v řepských školách

foto: Libuše Slezáková
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Měsíc únor byl v našich čtyřech mateřských školách již tradičně ve zname-
ní pohádek a karnevalu. Děti prožívaly pohádkovou atmosféru při mnoha 
různých herních a vzdělávacích aktivitách. Poslouchaly, vyprávěly a hrály 
známé pohádkové příběhy, které posléze ztvárňovaly při výtvarných čin-
nostech. 
Nakonec přišel den, na který se všechny děti těšily nejvíce – karnevalový 
rej masek. S pomocí rodičů si děti připravily masky svých oblíbených po-
hádkových hrdinů. Ve svých kostýmech si společně zatancovaly, zasoutě-
žily a předvedly své masky na přehlídkovém molu. 
Do masek byly převlečené i paní učitelky, které vyzdobily třídy a připravily 
pro děti spoustu zábavy.
Karneval si všichni krásně užili, všude bylo plno veselí, radosti a smíchu.
Tak se těšíme zase za rok…

Mgr. Michaela Mikulová

Karneval 
v MŠ LAUDOVA 
se speciálními třídami

foto: archiv školky

Kolektiv učitelek MŠ Bendova, společně s dětmi ze všech tříd Mateřské 
školy Bendova, by chtěl touto cestou poděkovat knihovnici řepské knihov-
ny slečně Bc. M. Hellerové. Připravila pro nás literární programy k rozvoji 
předčtenářské gramotnosti a seznámila děti s významem knihovny, s orga-
nizací výpůjčky a s nabídkou žánrů knih. 
Děti se nejdříve zaposlouchaly do čtené pohádky nebo příběhu a společně 
si pak sdělovaly zážitky z četby. Poutavý příběh o dinosaurech byl působi-
vě doprovázen loutkami vyrobenými slečnou knihovnicí. Mezi regály pak 
mohly děti nahlédnout do knih, které je upoutaly zajímavými ilustracemi 
nebo fotografiemi. Že se dětem v prostředí knihovny líbilo, a že vzdělá-
vací programy touto formou mají význam, dokazují nejen jejich zdařilé 
výtvarné práce, ale také několik nových dětských členů, zaregistrovaných 
do řepské knihovny. 

Za kolektiv učitelek MŠ Bendova
Mgr. Marcela Komínová

Děti MŠ Bendova navštívily knihovnu v KC Průhon

Ostatky, fašank, končiny nebo chcete-li masopust, jsme nezapo-
mněli oslavit ani my s dětmi v naší Mateřské škole Socháňova. Vždyť 
masopust je plný krásných zvyků, které by bylo škoda si nepřipo-
menout. 
Ve školce jsme se na jeho vyvrcholení, které končilo karnevalem, při-
pravovali celý týden. Děti si během něho tvořily škrabošky v podobě 
zvířátek, veselého klauna a nechybělo i něco „na zub“ – jitrnice. Nej-
víc se děti ovšem těšily na oblíbený karneval. Potěšila nás nápaditost 
masek. A tak se vedle tradičních princezen a Spidermanů ve třídě 
objevil i krásný hastrmánek, žirafa, lékařka a třeba i značka jedno-
směrný provoz. 
A co by to bylo za karneval, kdyby nebyl doprovázen veselím a hud-
bou. Všechny děti ze tříd šnečků se sešly v jednom oddělení, kde jsme 
si společně zazpívali a zatancovali. Masopust jsme si užili a budeme 
se těšit na příchod jara.

Denisa Pazderová,  
učitelka MŠ

Masopust  
u nás ve školce

foto: archiv školky
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Mateřské školy se představují

Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku od dovršených 3 do 6 let, 
které mají na přijetí do mateřské školy nárok. Děti mladší mohou být 
do mateřské školy přijaty, pokud to umožňuje kapacita mateřské školy 
a dítě dovršilo alespoň 2 let věku. Od počátku školního roku, který ná-
sleduje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné 
školní docházky dítěte, je předškolní	vzdělávání	povinné (podrobnosti 
v § 34a a 34b školského zákona).
V záložce „Školství“ na webu www.repy.cz  najdete informace o jednot-
livých mateřských školách včetně odkazů na jejich webové stránky.

Pokyny	pro	rodiče:
1. V průběhu měsíce dubna si stáhněte přihlášku a evidenční list 
z webových stránek škol nebo si můžete dokumenty vyzvednout osobně 
při dnech otevřených dveří či na ředitelství mateřských škol ve stanove-
ných hodinách. Jedná se pouze o vyzvednutí formuláře.

2. Ředitelky všech mateřských škol MČ Praha 17 po dohodě se zřizo-
vatelem vypsaly termín zápisu k předškolnímu vzdělávání na čtvrtek	
9.	5.	2019	od	9	do	12	hodin	a	od	14	do	17	hodin. Zde odevzdáte oba 
dokumenty řádně vyplněné včetně lékařského potvrzení, podepsané 
zákonnými zástupci dítěte (tímto termínem je zahájeno správní řízení). 
Při odevzdání přihlášky dostanou rodiče dítěte potvrzení o účasti na 
zápisu s registračním číslem dítěte.

3. Každá mateřská škola má stanovena kritéria pro přijímání dětí, která 
jsou zveřejněna na úřední desce mateřské školy, na jejich základě bu-

dou ředitelky rozhodovat o přijetí dětí pro školní rok 2019/2020. Nejvý-
znamnějším kritériem pro přijetí je věk dítěte a jeho trvalé bydliště.  Vý-
sledek	zápisu bude vyvěšen na úřední desce mateřské školy nejpozději	
v	pátek	31.	5.	2019. Své dítě najdete pod registračním číslem, které 
jste obdrželi při odevzdání dokumentů. 

4. Doporučujeme podat pouze 1 přihlášku na vybrané mateřské škole, 
předejdete tím administrativní zátěži a komplikacím při přijímání dětí. 
Pokud nebude vaše dítě ve vybrané mateřské škole přijato, bude vás 
škola informovat o volné kapacitě v jiných mateřských školách na území 
MČ Praha 17. Kapacity	našich	mateřských	škol	jsou	dostatečné. 

V souvislosti s povinnou	 předškolní	 docházkou upozorňuji, že se 
zápis k předškolnímu vzdělávání týká jen dětí, které zatím do mateř-
ské školy nechodí. Pak má zákonný zástupce povinnost přihlásit dítě 
v květnu k zápisu k předškolní docházce do mateřské školy zapsané 
v rejstříku škol MŠMT. Tomuto požadavku vždy odpovídají zařízení 
zřizovaná obcí, ale u soukromých je nutné tuto skutečnost ověřit. 
Zvolíte-li zařízení mimo území MČ Praha 17, nahlaste tuto skuteč-
nost 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 2019/2020

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. Podporujeme pohybové aktivity dětí, využíváme co nejvíce 
možnost pohybu na školní zahradě se zahradními prvky a nabízíme 
kurz plavání.

V MŠ probíhají v odpoledních hodinách tyto kroužky – fotbal, taiji 
a flétna.

Zveme	vás	na	den	otevřených	dveří		
ve	čtvrtek	25.	dubna	2019,	od	15	do	17	hod.

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 jed-
notlivých třídách rozděleny podle věku. Tělovýchovné činnosti jsou 
doplněny taneční průpravou, atletikou pro děti, dětským aerobikem, 
fotbalem, plaváním, bruslením, lyžováním, turistikou a to zejména 
při výjezdech na ozdravné pobyty do Krkonoš. Angličtinu zajišťují uči-
telé – rodilí mluvčí metodou Wattsenglish. Zaměřujeme se na kvalitní 
předškolní přípravu dětí do ZŠ ve specializovaných předškolních tří-
dách. Využíváme interaktivní výukové technologie, prožitkové učení, 
tematické výlety. Kvalifikované učitelky vedou v odpoledních hodi-
nách kroužky dovedné ručičky, flétna, chytrá tužka a sportovní akce.

Přijďte	se	podívat	na	dny	otevřených	dveří:	10.	4.	a	17.	4.	2019	
od	9.30	do	11.30	hod.	a	od	15.00	do	17.00	hodin. 

Tiskopisy k zápisu vydáváme v průběhu měsíce dubna, v pondělí 
a středu od 13 do 17 hodin.

Více na webových stránkách mateřské školy.
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Zřizovatelem uvedených mateřských škol je Městská část Praha 17.

Mateřská škola 
Socháňova
Socháňova	23/1176
Kontakt:		734	428	342,		

734	428	344
e-mail:	mssochanova@volny.cz,		
mssochanova2@volny.cz
www.ms-sochanova.cz.
Ředitelka: Dana Kadlečková

Co	nabízíme: Školku plnou pohody a spolupráci s rodinou. Re-
spektujeme individuální potřeby dětí a klademe důraz na přípra-
vu dětí do ZŠ. Připravujeme akce pro děti a rodiče, vyjíždíme dva-
krát ročně na školu v přírodě. Rodičům nabízíme provoz MŠ denně 
od 6.30 do 17.30 hodin.

Vaše	případné	dotazy	zodpovíme	na	dnech	otevřených	dveří		
1.	4.	a	8.	4.	2019	od	16	–	17	hodin.

Mateřská škola Laudova 
se speciálními třídami
Laudova	3/1030
Praha	17	-	Řepy	
Tel.	235	314	514
www.mslaudova.cz
e-mail:	reditelka@mslaudova.cz
ID	datové	schránky:	Ic7ftz

Adresy	pracovišť:	
Duha	ul.	Laudova	1030
Sluníčko	ul.	Laudova	1031
Fialka	ul.	Brunnerova	1011
Opuková	ul.	Opuková	323
Ředitelka: Mgr. Alena Lucová

Co	 nabízíme:	 Kvalitní výchovně vzdělávací činnosti zaměřené na vše-
stranný rozvoj dítěte po stránce tělesné, sociální, psychické, emocio-
nální, estetické. Připravujeme děti na život a na vstup do ZŠ ve věkově 
smíšených třídách. Výchovně vzdělávací činnosti vychází ze Školního 
vzdělávacího programu „Hrajeme si, zpíváme a máme se rádi“ a dalších 
projektů „Celé Česko čte dětem“, „ Zdravá abeceda“ „Logopedická pre-
vence“, „Ekologická výchova“, „Příprava dětí na ZŠ“, „Předmatematická 
gramotnost“, „Polytechnická výchova“, „“Dopravní výchova“, „Malí za-
hradníci“, „Učíme se respektu a toleranci“, „Integrací k inkluzi“, „Zdravá 
školní jídelna“. 
Součástí práce s dětmi jsou společná setkávání, výtvarné dílny, spole-
čenské akce, výlety, předplavecký výcvik, hrátky s angličtinou, čtení ve 
vlastních školních knihovnách, jógová cvičení, canisterapie, kondiční 
ježdění na koních, keramické dílny, návštěvy relaxačních pokojů, výsta-
vy, preventivní programy, práce s interaktivními tabulemi jako Magicbox 
a denní pohybové aktivity.
MŠ spolupracuje s odborníky, se základními školami, s knihovnou, s Kul-
turním centrem Průhon, se zřizovatelem, prezentuje se na veřejnosti 
a v médiích. Dále spolupracuje s nadacemi, spolky a zapojuje se do gran-
tového řízení.
Mateřská škola Laudova se snaží být oporou pro rodiče, chce si získat 
jejich důvěru a být nápomocna při řešení problémů. Zároveň chce být 
institucí spolupracující s veřejností, nemá zájem se podbízet, ale konat 
v zájmu dítěte, hájit jejich práva a prosazovat dobré jméno a povyšovat 
předškolní vzdělání na úroveň dalších důležitých školských zařízení.

Přijďte	se	za	námi	podívat	ve	Dnech	otevřených	dveří:

MŠ	Duha	10.	4.	2019	od	9	do	10.30	a	od	15	do	16	hodin.

MŠ	Sluníčko	10.	4.	2019	od	9	do	10.30	a	od	15	do	16	hodin.

MŠ	Fialka	9.	4.	2019	od	9	do	10.30	a	od	15	do	16	hodin.

MŠ	Opuková	11.	4.	2019	od	15	do	16	hodin.
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ZŠ Jana Wericha

V týdnu 11. až 15. února 2019 proběhly v naší škole „Dny pro záchranu 
života“. Děti si mohly vyzkoušet první pomoc při popáleninách, únik 
ze zakouřených prostor, ale i masáž srdce na figurínách a simulaci 
zranění popálenin prvního, druhého a třetího stupně. Instruktor dě-
tem zranění nalíčil tak věrohodně, že byly nadšené a chtěly si umělé 
puchýře odnést domů ukázat rodičům. Důležitá byla však samozřejmě 
instruktáž ošetření těchto zranění. Ačkoli se jednalo o velmi závažné 
téma, záchranáři zvolili odlehčenou formu výuky, takže se u toho děti 
i hodně nasmály. 
V další části školení pak instruktor děti odvedl do kuchyňky, kterou na 
pár minut zamořil dýmem. Dým byl samozřejmě studený, jaký se běž-
ně používá na diskotékách, takže nikomu nemohl ublížit. Za chvilku 
v místnosti nebylo na krok vidět a děti si mohly natrénovat únik ze za-
kouřených prostor. V závěru školení se všichni přesunuli na školní dvůr 
k zaparkované sanitce, kterou si směli pořádně prohlédnout a prozkou-
mat. Jeden odvážlivec si pak vyzkoušel transportní nosítka a kyslíko-
vou masku.
Děti dvouhodinové školení velmi zaujalo, zábavnou formou se naučily, 
jak si poradit v krizových situacích při požáru a jak poskytnout účinnou 

první pomoc při popáleninách. Na konci kurzu dostal každý absolvent 
diplom. Děkujeme záchranářům ze sdružení Zdravotníci s. r. o. a těšíme 
na další spolupráci.

Olga Černohorská

Dny pro záchranu života

foto: Olga Černohorská

Jídelníček na přání u dětí vždycky zaboduje. V naší škole proběhl v prv-
ním březnovém týdnu. V pondělí si děti mohly objednat hovězí vývar, 
lasagne nebo selskou vepřovou pečeni se špenátem a bramborovými 
knedlíky, v úterý si pochutnaly na oblíbené písmenkové polévce a mě-
ly na výběr mezi hovězím s rajskou omáčkou nebo kynutými knedlíky 
s jahodovým přelivem. Ve středu si děti smlsly na hrachové polévce, 
smaženém krůtím řízku s bramborovou kaší nebo pizze, ve čtvrtek 
paní kuchařky připravily frankfurtskou polévku, boloňské špagety se 
sýrem a lívance s povidly a pribináčkem. A v závěru týdne v pátek jsme 
hodovali na rajské polévce s těstovinovou rýží, svíčkové na smetaně 
s brusinkami a houskovým knedlíkem a rizotu z kuřecího masa se sýrem 
a okurkovým salátem. Děti si týden Jídelníčku na přání opravdu užily, 

chodily si přidá-
vat a talíře ode-
vzdávaly vymete-
né do posledního 
sousta.

Olga Černohorská

Jídelníček na přání

foto: Olga Černohorská

Nekuřátka
V prvním březnovém týdnu navštívila naši školu sympatická dvojice Da-
niela a Kevin ze zapsaného spolku Jules a Jim, aby si s dětmi ve dvou-
hodinovém bloku popovídali o škodlivosti kouření cigaret a prevenci. 
Programy spolku se zaměřují na utváření takového životní postoje, do 
kterého užívání tabákových výrobků nepatří. Jsou určeny žákům 3. – 5. 
tříd ZŠ (Nekuřátka), 6. – 7. tříd (Típni to I), 8. – 9. tříd (Típni to II) a SŠ 
(Típni to III). U nejmladších se jedná o zvládnutí prvních experimentů 
a vyhýbání se pasivnímu kouři, u starších o předcházení pravidelnému 
kouření, uhájení si pozice nekuřáka v kolektivu a zábraně vzniku zá-
vislosti.
Děti byly překvapeny, jak moc může být kouření cigaret škodlivé a ohro-
žující zdraví, některé překvapila nebezpečnost pasivního kouření. Více 
na www.nekuratka.cz.

Olga Černohorská

foto: Olga Černohorská
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ZŠ genpor. Františka Peřiny

Naše třída 9. C se vydala na exkurzi do kostela sv. Cyrila a Metoděje 
v Resslově ulici, kde se schovávali parašutisté, kteří vykonali atentát 
na R. Heydricha. Zhlédli jsme krátký dokument o přípravě a vykonání 
atentátu. 
Po filmu následovala prohlídka krypty, kde se 21 dní schovávalo 7 pa-
rašutistů. Josef Gabčík, Jan Kubiš, Josef Bublík, Adolf Opálka, Josef 
Valčík, Jaroslav Švarc a Jan Hrubý. Naše průvodkyně nám pověděla 
o jejich posledních dnech života a o posledním boji. Po prohlídce kryp-
ty následovala prohlídka kostela. Tam paní průvodkyně popsala, jak 
zuřivým bojem o kostel probíhaly poslední hodiny parašutistů. 
Ve třídě jsme si pak povídali o našich dojmech a pocitech a některé jsme 
si i zapsali:
Možná je napadlo, že udělali chybu, kterou už nevrátí, že utvářejí osud 
mnoha dalším lidem, kteří nic netušili. Mohli mít smíšené pocity. (Honza)
Mohli myslet na to, jestli se dostanou ven a jestli ještě obejmou své 
manželky. (Marek)
Děkujeme, že jste bojovali za nás, za svobodu Čechů a Slováků. (Ma-
tyas)
My neznáme ten pocit, když nad vámi utichne střelba a řada je teď na 
vás. Přežijete? Zemřete? Dostanete se domů?  Když je ale opravdu ko-

nec a vy máte už jen ten poslední náboj pro sebe, jsou ty myšlenky jiné? 
Myslíte na čest, vlast, splněný úkol, budoucnost? (Káťa)

Myslíme si, že je velmi důležité vědět o těchto činech, které jsou důle-
žité pro náš lid i po 77 letech.

Autorkami textu jsou V. Bezugla, A. Dvořáková a žáci 9. C

Exkurze do Národního památníku hrdinů 
heydrichiády

foto:  Archiv školy

foto:  Archiv školy

Hra „Demokracie v nás“
Žáci třídy 5. F z našeho pracoviště v Laudově ulici se zapojili do online 
hry „Demokracie v nás“, kterou organizuje Národní podpůrné středisko 
pro eTwinning (DZS). Děti vytvořily dva čtyřčlenné týmy, SNO a NAJK. 
Hra probíhá ve veřejné virtuální třídě TwinSpace. Cílem hry je podpořit 
povědomí žáků o činnosti Evropského parlamentu a fungování princi-
pů zastupitelské demokracie. Jednotlivé úkoly jsou spjaty se zastupi-
telskou demokracií na třech úrovních – místní/komunální, celostátní 
a evropské. 
V rámci plnění úkolů budou žáci vytvářet videa, fotokoláže a infografi-
ku. Hra probíhá od února do května 2019. Těšíme se na výtvory obou 
skupin, které využijeme k doplnění učiva vlastivědy.

Mgr. N. Štěpánková

foto:  Archiv školy

Spolupráce s japonskou školou
V naší škole proběhlo již „tradiční“ setkání s kamarády z japonské ško-
ly. Proč tradiční? Protože se navštěvujeme každý rok! V loňském roce 
jsme měli možnost navštívit a poznat jejich školní prostředí a v letoš-
ním roce jsme je pozvali k nám do školy. 

Ve společenské místnosti jsme si představili tradice Masopustu, a při té 
příležitosti i procvičili anglický jazyk. Naše setkání jsme zakončili výro-
bou masopustních škrabošek. Velmi jsme si dopoledne užili a těšíme se 
na letní setkání.

Žáci 2. E  
(pracoviště Laudova)
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Končí nám pomalu zimní volejbalová sezóna a začíná příprava na volejba-
lovou sezónu letní.
V zimní	sezóně má TJ Sokol Řepy aktivní dva týmy – tým žen a tým mužů. 
Ženy hrají druhou nejvyšší pražskou soutěž a tři zápasy před koncem 
soutěže jsou uprostřed tabulky na čtvrtém místě. Muži hrají nejvyšší 
pražskou soutěž a jsou na krásném druhém místě. Pokud byste je hledali 
na webových stránkách Českého volejbalového svazu http://www.cvf.cz/
souteze – hledejte v soutěži Z1 a M týmy Španielky. Oba týmy hrají pod 
hlavičkou spřáteleného volejbalového oddílu a doplňují je i hráči a hráčky 
jiných volejbalových oddílů nejen z Prahy.
Protože po dobu zimních tréninků trénují týmy žen a mužů odděleně – 
muži v ZŠ genpor. Fr. Peřiny a ženy v ZŠ J. Wericha, zorganizovali jsme 
dva smíšené turnaje. První se uskutečnil před vánočními svátky a druhý 
v sobotu 9. března, jako již sedmnáctý ročník Memoriálu	Zdeňka	Neužila. 
Zúčastnilo se ho celkem pět týmů v „genderově vyváženém“ složení – tři 
ženy a tři muži. Po velice vyrovnaných bojích vyhrál tým „Trenéři“, který 
byl složen z trenérů SK Španielka Řepy. Na druhém místě se umístil tým 
s názvem „NejdeTo“, třetí příčku vybojoval tým „Hrušky“, čtvrté místo 
patří týmu „Nikdo“ a poslední příčku obsadil tým s příznačným názvem 
„Nepřekvapit“.
Oba turnaje jsme poprvé uspořádali ve sportovní hale TJ Ruzyně ve Ztra-
cené ulici. Tímto děkujeme TJ Ruzyni, jmenovitě panu Ondrovi Nedělovi 
a celému týmu v restauraci haly za zajištění haly, zázemí a zejména občer-
stvení a možnosti využití restaurace s příjemnou obsluhou po ukončení 
turnaje. 
Před zahájením letní sezóny se ještě všichni volejbalisti a volejbalistky se-
jdou na druhém ročníku „Plesu	 volejbalistů“, který proběhne v sobotu 
6. dubna 2019 ve společenském sále Řepské Sokolovny a na který zveme 

všechny tancechtivé obyvatele Řep. Tady musíme 
poděkovat KC Průhon za zajištění bezplatného 
pronájmu a můžeme jen doufat, že změna provozo-
vatele „Sokolovny“ nebude mít vliv na uspořádání 
plesu v příštím roce.
A teď, kdy nás počasí vytáhne ven? 
Hlavní, antuková	 sezóna, začne v měsíci květnu. Některé týmy odehra-
jí své zápasy již v posledním dubnovém týdnu – jedná se o zápasy, které 
se nemohly z důvodu nepřízně počasí odehrát na podzim. Takže vás tímto 
zveme na antukové kurty za Sokolovnou, kde od května do června bude-
me svádět boje o umístění v soutěžích pořádaných pražským volejbalovým 
svazem. Fandit zde můžete čtyřem mužským týmům – Řepy A hrají nejvyšší 
antukovou soutěž, Řepy B, C a D bojují ve III. třídě. Všechny mužské tý-
my hrají v úterý a ve čtvrtek. Ženy mají v antukových soutěžích dva týmy. 
Tým Řepy B hraje IV. pražskou třídu a hrací dny mají v pondělí a středu 
a tým žen Řepy A hrají III. třídu, ale jejich „domovským“ hřištěm je hřiště 
v areálu ZŠ J. Wericha, protože jejich hrací dny jsou úterý a čtvrtek a již se 
nevešly na kurty za sokolovnou.
Takže pokud jste příznivci sportu a volejbalu, přijďte zafandit nebo i rozší-
řit naše řady! 
Teď ještě přání všech volejbalistů: Zahrát si co nejdříve v nové sportovní 
hale v Řepích!

Lenka Malinkovičová

Volejbalové zprávičky TJ Sokola Řepy

INLINE BRUSLENÍ
Kroužek nového oddílu
ROLLER TEAM SOKOL ŘEPY
od 4. dubna 

 Každý čtvrtek od 17:00 do 18:00
 Pro žákyně a žáky 1. a 2. stupně

Venku na inline plácku ZŠ Jana Wericha, Řepy, Praha 17
Nábor: každý čtvrtek, s sebou brusle, helmu a chrániče
Informace: Pavel Zajpt, tel: 775933386
pavelzajpt@email.cz

JSME KAMARÁDI 
ROLLER TEAM STARS PRAHA
JEDNOHO Z NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH 
INLINE KLUBŮ VYCHOVÁVAJÍCÍ 
MISTRY ČR V INLINE BRUSLENÍ
www.starspraha.cz

Pozvánka	na	Softballové	turnaje 	

SC	Storms	Řepy	

při	Základní	Škole	Jana	Wericha	

	

13. 4. Rokie Ball = naši nejmladší, tzv. U9 
 

27. 4. Coachball = kategorie U11 
 

28. – 29. 9. Liga žákyň, tzn. U13 

28. 9. 2019 Beeball Day 

 

 

 

 

 

 

MerxbauerovaAndrea@seznam.cz, Tel.: 732 13 26 47 

Pozn. Označení „U9” znamená soutěž pro děti do 9 let atp.

Akce Beeball Day je především osvětovou akcí, při které  
bychom rádi seznámili naše spoluobčany s naším sportem. 

Na všechny tyto turnaje  
vás srdečně zveme 

a těšíme se.
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V pétanque dohazovač hází pétanquové koule ze vzdálenosti cca 3 m, přes 
hrazdu cca 1,5 m vysokou do pneumatiky vzdálené od hrazdy cca 2,5 m. 
Není to tak jednoduché se trefit. Do boje „O nejlepšího dohazovače“ se 
zapojili v rámci 8. zimní UBULIGY  dne 2. 3. 2019 v Úněticích všichni aktiv-
ní hráči. Finále již tradiční vložené soutěže se odehrálo o polední pauze. 
Na postup do finále měl každý tři pokusy a musel se do pneumatiky trefit 
třikrát. Do finále postoupilo 12 hráčů, ze všech zúčastněných pražských 
i mimopražských týmů.
Jaké by to bylo finále bez řepských? Nebylo jich moc, ale 3 naši hráči po-
stoupili. Jmenovitě Jiřina Gazdíková, Jaroslav Hladík a Jirka Smělý. Jiřina 
a Jaroslav vypadli v postupových kolech a naše barvy zůstal hájit jenom 
Jirka Smělý. 
V dramatickém „superfinále“ bojovali už jenom dva hráči. Mladý Jaroslav 

Nepomucký (44 let) z Grébovky a náš Jirka Smělý (82 let) z Klubu seniorů 
Řepy.
Letošním vítězem se stal Jaroslav z Grébovky a my mu ze srdce gratuluje-
me. Ale pro nás je vítězem náš Jirka Smělý, kterého od vítězství dělil jenom 
jeden úspěšný hod. Jirko, jsme na Tebe pyšní a právem Ti náleží titul, který 
Ti uděluji a to: „Nejlepší Dohazovač Klubu seniorů Řepy za rok 2019“.
8. zimní UBULIGA je za námi, děkujeme organizátorům soutěže pod vede-
ním Petra Fuksy a Karla Dohnala za zorganizování, za pohoštění a za hod-
notné ceny vč. lahve kvalitního únětického piva pro každého pétanquové-
ho hráče. Ceníme si, že tento rok odevzdával vítězům poháry a ceny sám 
ředitel Únětického pivovaru Štěpán Kadlec. Těšíme se již teď na 9. ročník 
UBULIGY v roce 2020.

Za KSŘ Mária Szitányiová

Čtvrtý ročník turnaje v pétanque se vydařil
Klub seniorů Řepy zorganizoval dne 5. března v Sokolovně již čtvrtý roč-
ník turnaje tříčlenných družstev v indoor pétanque „O putovní pohár mís-
tostarosty Martina Marka“. Turnaj má již svou tradici a rok od roku se jeho 
úroveň zvyšuje, z čehož samozřejmě máme velkou radost. Švýcarský sys-
tém hry na tři kola do 9 bodů byl základem zápolení dvanácti zúčastněných 
družstev. 
Velkým potleskem jsme přivítali družstvo „Radnice“ ve složení Martin Ma-
rek, Mgr. Jitka Synková, Ing. arch. Michal Štěpař. Vážíme si toho, že přišli 
mezi nás a aktivně se zapojili do hry ve všech kolech. Paní starostce děku-
jeme také za milá slova ocenění činnosti Klubu seniorů Řepy a za dárečky 
pro vítěze.
Losování prvního kola se ujala naše Jaruška Vohradská, která v plném na-
sazení ve věku 92 let absolvovala tříkolové zápolení. Patří jí náš obdiv, 
potlesk a uznání. 
Ing. Mária Szitányiová, předsedkyně klubu určila pravidla pro soutěž a za-
velela heslo turnaje:  „Kulky dej si doprava – seniorská sestava“.  
Velitelským hlasem turnaj odstartoval místostarosta Martin Marek a pod 
dohledem hlavního rozhodčího Karla Schlossera vše začalo. A tu jsou už 
výsledky:

Putovní pohár místostarosty Martina Marka a první místo čtvrtého ročníku 
tříčlenných družstev v indoor pétanque v roce 2019 získalo družstvo „Ře-
páci“ ve složení:  Jaroslav Hladík kpt., Miroslav Ptáček a Pavel Holoubek.
Na místě druhém skončilo družstvo „Triga“ ve složení Jana Cibulková kpt., 
Hana Forejtárová a Eva Linková. Na místě třetím skončilo družstvo „Štěstí“ 
ve složení Christo Christov kpt., Jozefína Kolaříková a Irenka Christovová.
Vítězům gratulujeme a tleskáme. Pěkné ceny pro vítěze předali starostka 
Mgr. Jitka Synková a místostarosta Martin Marek.
Naše poděkování patří i Centru sociálních a zdravotních služeb, za poskyt-
nutí zdravotního dozoru, který na turnaji reprezentovala Mgr. Monika Čer-
máková, zástupkyně ředitele.
Děkujeme všem organizačním pracovníkům turnaje, bez jejichž pomoci 
by to nebylo tak dokonalé. Zasloužili se o to Anna Prohasková, Jaroslav 
Hladík, Miroslav Ptáček, Josef Procházka, Petr Gruber, Eva Linková, Jiřina 
Lišková, Jaroslav Pastorek a Jiří Smělý.

S pozdravem „KOULÍM ZDAR“ se těšíme na další ročník turnaje v roce 2020.

Za KSŘ Ing. Mária Szitányiová, předsedkyně

Dohazovač v pétanque má jiný význam  
než dohazovač v životě

foto: -ras-
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Naše městská část se zapojila do tohoto úspěšného celorepublikového 
projektu, který se soustředí na získávání výhodných nabídek od poskyto-
vatelů služeb občanům a obcím.

Nabízí:
•  Sadu spořičů vody s patentovanou technologií od partnera 

NuovaEnergia.

•  Zajistí instalaci solárních panelů S-Power s dotací až 105 tis. Kč.

•  Zajistí výhodnější podmínky na dodávky energií.

Projekt „Šetříme občanům“

Šetříme občanům v Praze-Řepích. 
V České republice se již zapojilo přes 85 000 občanů. 

Chcete ušetřit také?
Zavolejte nebo pošlete sms, ozvu se Vám.

SIMON LENC
739 773 876

simon.lenc@setrimeobcanum.cz

www.setrimeobcanum.cz

ÚSPORA  
ZA DODÁVKY 

ENERGIÍ

ÚSPORA  
NA SPOTŘEBĚ 

VODY

ÚSPORA  
DÍKY SOLÁRNÍM 

PANELŮM

DALŠÍ 
PRODUKTY 
A SLUŽBY

Dne 31. 5. od 17 hodin
se v Sokolovně v Řepích 

uskuteční

SETKÁNÍ ŘEPSKÝCH RODÁKŮ
Akce se koná pod záštitou starostky Mgr. Jitky Synkové.

Bližší informace naleznete v příštím čísle 
Řepské sedmnáctky, případně u pořadatelů – 

Jaroslava Hájka a Josefa Czwartynského.

AKCE V DUBNU V MC ŘEPÍK

4. 4. od 18 hodin – JAK VYCHOVÁVAT KLUKY A NEPŘIJÍT PŘI TOM O ROZUM
Přednáška o výchově kluků se skvělou psycholožkou Vlaďkou Bartákovou je tradičně již zcela zaplněna.

Další termín dojednáme na podzim, sledujte náš facebook, abyste se o přednášce dozvěděli včas.

Podrobné informace k jednotlivým akcím najdete na našem  

facebooku MaterskeCentrumREPIK, na našich webových stránkách 

www.mc-repik.webnode.cz a na plakátech v našem centru.

Bendova 1121/5, Praha 6 - Řepy
731 319 515  mcrepik@gmail.com
www.mc-repik.webnode.cz

Mateřské 
centrum

12. 4. 12.30–18.00 – PODIATRICKÝ SCREENING
Vyšetření nohou a držení těla vedené zkušenou rehabilitační lékařkou a podiatričkou MUDr. Švejdovou, 
trvá cca 15 minut. V rámci vyšetření je možno koupit doporučené vložky do bot. Na vyšetření je třeba 

se předem závazně objednat na našem e-mailu mcrepik@gmail.com.

11. 4. od 16 hodin – 
JAMOVÁNÍ

Přijďte si s dětmi nebo bez nich 
odpočinout, relaxovat prostřednictvím 

hudby. Veronika přinese pár svých 
nástrojů, vy můžete přinést nástroje 
své. Pokud nástroj nemáte, nevadí, 
použijeme nástroje v Řepíku, nebo 

si jen zazpíváte.
25. 4.  od 18.00 hodin – PŘEDNÁŠKA O RAKOVINĚ PRSU

Vyléčené onkologické pacientky nabídnou informace o výskytu karcinomu prsu, metodách vyšetření 
a způsobech jejich hrazení, o diagnostických centrech i o samovyšetření prsu. Přednášející jsou členky 

pacientské organizace Mamma HELP, v oboru jsou dobře proškoleny.

Přednáška je ZDARMA. Prosíme o přihlášení předem na e-mailu mcrepik@gmail.com. 30. 4. 10–16 hodin – 
ČARODĚJNÝ REJ

Pro malé i velké čaroděje u nás budou 
připraveny drobné úkoly, za jejich 

splnění dostanete součástku k výrobě 
odměny, kterou si odnesete domů.
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Revitalizace Řepského potoka (podrobnosti jsou 
uvedeny na naučné tabuli č. 5 Řepské naučné 
stezky) je jeden z nejstarších pražských revi-
talizačních projektů. Byl zadán již v roce 1999, 
avšak teprve v roce 2013 se podařilo získat sta-
vební povolení na poslední etapu. 
Dnes máme v Řepích krásné koryto potoka a dvě 
pravobřežní tůňky pro rozmnožování žab. 

Co	má	ale	Řepský	potok	společného	
se	Sportovním	centrem?	
Při stavbě Sportovního centra, které se nachází 
v těsné blízkosti potoka, bylo potřeba nejprve 
vyřešit při projektování dostatečný prostor pro 
nivu Řepského potoka, ale následně i po všech 
průzkumech a měření také nakládání s podzem-
ní vodou. Je bezpochyby, že zbavovat se takové 
vody jejím odváděním do kanalizační sítě není 
v době obecného nedostatku vody na po vrchu 
rozumné. Proto jsem oslovil místostarosty 
Martina Marka a Jaroslava Bíra, do jejichž ges-
ce spadá životní prostředí, investice a územní 

rozvoj, a společně jsme navrhli úpravu projektu 
tak, aby tato voda neodtékala do kanalizace, 
ale obohacovala Řepský potok, a to v prostoru 
nad tůňkami. Podzemní voda z drenáží měla být 
původně podle projektové dokumentace přečer-
pávána ze šachty čerpadly do kanalizace. Nově, 
položením nového potrubí v hloubce cca 80 cm 
směrem k potůčku, bude čistá podzemní voda 
přečerpávána do potoka. Pro potok i tůňky to 
bude znamenat bezpochyby další potřebný zdroj 
vody, především potom v době sušších měsíců. 
Náš Řepský potok, jeho tůňky a dnes i na ně vá-
zaní živočichové si to jistě zaslouží. Voda v tůň-
kách i potoce je také potřebným zdrojem vody na 
pití pro řepské druhy ptáků, v potoce a tůňkách 
a kolem nich roste dnes i zajímavá vegetace.

Především si takové „přírodní“ místo zaslouží 
obyvatelé Řep. 
V této souvislosti chceme poprosit všechny 
návštěvníky tohoto místa, aby nám pomohli 
udržovat potřebný pořádek v nejbližším okolí 
a chovatele psů, aby v době rozmnožování žab 
nenechali své miláčky koupat v tůňkách. Lep-
kavá vajíčka obojživelníků totiž ulpívají na srsti 
psů, jejichž „otřesení“ na souši potom všechna 
vajíčka spolehlivě zničí. Vajíčka se totiž do vody 
sama nevrátí.
Jakákoliv pozorování o přítomnosti žab, posílej-
te, prosím, na e-mailovou adresu Řepské zoolo-
gické skupiny: repzoosk@post.cz.

Doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc.  
Řepská zoologická skupina

Řepský potok a Sportovní centrum

foto: -ras-

Návrat vody do koryta potoka v roce 2009.

foto: doc. dr. Jan Farkač, CSc.

foto: doc. dr. Jan Farkač, CSc.

Světový den vody je 22. března
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Čarodějnické odpoledne plné čar, kouzel 
a hlavně legrace. Kouzelník a iluzionis-
ta Max Magic si pro vás připravil zábavné 
kouzelnické vystoupení! Čeká vás také ba-
lónková show a tvarování balónků! Chybět 
nebude ani oblíbené malování na obličej. 
Tradičně společně umotáme z koštěte 
velkou čarodějnici, kterou nakonec upá-
líme na vatře. Nezapomeňte přijít v čaro-
dějnických kostýmech, vyhlásíme nejlepší 
masky! Za hezkého počasí nebude chybět 
grilování a opékání buřtíků. Buřtíky k za-
koupení na místě za 25 Kč. (vstupné 70 Kč)

Čarodějnický 
slet na Bílé Hoře

28. 4. 2019,
15:00 - 17:00

Kulturní dům Bílá Hora, Ke Kulturnímu domu 14, 163 00 Praha 6 - Řepy. Vstupenky v KC Průhon, KD Bílá Hora a online na www.kdbh.cz

7. 4. 2019, 15:00
O SNĚHURCE

Pohádka, kterou všichni dobře znají, 
tentokrát v lehce strašidelném pojetí vsa-
zená do starých časů. Divadlo doplní bohaté 
množství rekvizit, jako jsou staré kufry, sto-
jany na noty, trpaslíci z dřevěných špalíků, 
a především loutka Sněhurky v životní ve-
likosti. Příběh je doprovázen hudbou z ti-
betských mís, dešťové hole, kytary, flét-

ny, bubnů, zvonků a chřestidel. Délka: 
40 min. Hraje: Pruhované panenky.

(50 Kč)

NEDĚLNÍ DIVADLA PRO DĚTI
DUBEN 2019

14. 4. 2019, 15:00
PTAČÍ POHÁDKA

Pohádka na motivy Karla Čapka, kterou 
vás provede kominíček Toníček. Jednoho 
dne si ptáci povídali a Toníček to všechno 
slyšel. Doslechl se, že vrabec Pepík chtěl od-
letět na Riviéru, jenže mu došly peníze, a tak 
skončil v Kardašově Řečici. Ptáci totiž také 
mluví lidskou řečí, ale jen brzy ráno, když 
vy děti ještě spíte, později už musí stavět 

hnízda a krmit mláďata. Hraje: Nezá-
vislé divadlo.

(50 Kč)

21. 4. 2019, 15:00
VELIKONOCE VESELÉ

Jeníček vyrazil na proutí, ale klaunka Ma-
řenka je připravena vás zasvětit do veliko-
nočních tajů. Naučí vás, jak připravit veli-
konoční vajíčka a neobarvit si přitom vlasy, 
jak upéct beránka, tak aby se dal jíst. Nebo 
jak utéct před pomlázkou a jakou říkanku 
říkat, když to náhodou nevyjde. Hraje: 

Klaunské divadlo Jeníčka a Mařenky. 
(50 Kč)

KDBH - A4 - carodejnice a pohadky duben 2019.indd   1 25.03.2019   10:01:31



BAZAR

OBLEČENÍ
23. 4. 2019, 16:00 - 19:00

Udělejte jarní úklid v šatní skříni! Máte doma kalhoty, šaty, boty, kabáty, 
košile, či klobouky, které již nevyužijete, ale je vám líto je vyhodit? Navštiv-
te bazar oblečení v KC Průhon, nakupte nové věci a ty nepotřebné nabíd-
něte jiným zájemcům. Rezervujte si své prodejní místo! Počet prodejních 
míst je omezen. Vybíráme vratnou zálohu ve výši 100 Kč. Rezervace pro-
dejního místa telefonicky: 601 324 852, nebo osobně: recepce KC Průhon. 
Místo konání: Společenský sál KC Průhon. (pro prodávající vstup vratná 
záloha 100 Kč; nakupující vstup zdarma)

KC Průhon, Socháňova 1220/27, 163 00 Praha - Řepy, www.pruhon.cz

Mladá cimbálovka Muzička, spolupracující s folklorním souborem 
Rosénka, hraje k tanci i poslechu.

Repertoár Muzičky tvoří písně z regionu Uherskohradišťsko, 
odkud také pocházejí kroje, ve kterých hraje. Často zařazuje i 

písně z jiných regionů moravského Slovácka, zejména moravsko-
slovenského pomezí, a ráda obohatí repertoár písněmi z celé ČR i 

Slovenska. 

Folklorní soubor Rosénka založila v roce 1982 Radmila Baboráko-
vá, dcera bývalého legendárního primáše Hradišťanu J. V. Staňka, 

která v Hradišťanu také působila jako tanečnice.

Rosénka původně vznikla jako dětský soubor. Postupem času 
vznikla i cimbálová muzika a přicházeli noví členové. V současné 
době má soubor Rosénka přibližně 200 členů ve věku 3 až 35 let, 

kteří jsou rozděleni do deseti skupin podle věku.

Soubor má svou cimbálovou muziku Cimbaba a se dvěma sku-
pinami Rosénky spolupracuje cimbálová muzika Muzička, která 
je z převážné části tvořena muzikanty, kteří souborem prošli od 

dětství.  (vstupné dobrovolné)

Beseda u cimbálu
s Rosénkou

5. 4. 2019, 19 hod

Martin Krulich, frontman kapely Živá huba, vám zahraje na kytaru 
a zazpívá folk/country/rockové pecky. Těšit se můžete na písně od 
interpretů jako je Waldemar Matuška, Michal Tučný, Jiří Suchý, Jan 
Nedvěd, Karel Zich, Ivan Hlas a další. Dále písně od kapel Olympic, 
Žlutý pes nebo Katapult. Frontman skupiny Živá huba, která za cca 
11 let odehrála přes 1.200 vystoupení po celé ČR, zahraje také něco 
ze své autorské tvorby. (vstupné dobrovolné)

Hudební večer
s Martinem
Krulichem

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

16/04/2019 - 18:00 HOD

Hraje: Věra Hollá, Jirka Ressler. Přítomen bude autor knihy Michal Kašpárek.

KD Bílá Hora, Ke Kulturnímu domu 14, 163 00 Praha 6 - Řepy, www.kdbh.cz KD Bílá Hora, Ke Kulturnímu domu 14, 163 00 Praha 6 - Řepy, www.kdbh.cz

26/04/2019
19:00

R17 - cimbal, krulich, cestovatel, bazar2.indd   1 25.03.2019   18:11:43
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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

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

•  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

•  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

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

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

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

•  !!!	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

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

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

•  	 	 	 	 	 	 !!	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

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

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

•  HLÍDÁNÍ	PEJSKŮ	menších	plemen	– o víkendu, 
dovolených nebo kdykoli po domluvě.  
Hlidanipsu17@seznam.cz  Tel.:	603	910	026

•  	 	 	DOKÁŽEME	VÁM,	ŽE	VÁS	DOKÁŽEME	NAUČIT	
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	

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

•  SEŘÍZENÍ	PLASTOVÝCH	OKEN	A	BALKONOVÝCH	DVEŘÍ.	
Montáž klik s dětskou pojistkou.		 Tel.:	733	720	950

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

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

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

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

BYTY, NEMOVITOSTI

•  HLEDÁM	MENŠÍ	BYT	DO	15	TISÍC	nebo větší do 20 tisíc 
jen pro 2 osoby – pár. Ideálně na 2 roky a více, lodžie 
výhodou, ale nemusí být, centrum do 30 minut. 
Zařízení po dohodě. RK nevolat.		 Tel.:	777	615	730

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

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

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

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

•  VYMĚNÍME	DVA	OBECNÍ	BYTY	s dispozicí 1kk a 2kk 
za jeden větší, kdekoli v Řepích. 	 Tel.:	774	277	248

•  HLEDÁM	PRONÁJEM	2+kk	–	2+1,	POUZE	ŘEPY.		
	 Tel.:	728	019	698

ZAMĚSTNÁNÍ
•  MŠ	STOCHOVSKÁ,	PRAHA	6,	PŘIJME	KVALIFIKOVANOU	

UČITELKU	na zástup za mateřskou dovolenou. Nástup 
od září 2019. Kontakt: Mgr. Dana Hudečková.  
 Tel.:	737	501	723

•  HLEDÁM	PANÍ	NA	HLÍDÁNÍ ke dvěma dětem, které jsou 
ve věku nad 5 let. Cena dohodou.	 Tel.:	775	189	575

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

V ČEM JE KOREA VÍC SEXY NEŽ BALI? 
11. 4. 2019, 19:00

Mladý filantrop Peter Chalupianský rozesměje KC Průhon v rámci cestovatelského stand-upu.
Je mu teprve 28 let a již dokázal získat téměř 2 000 000 Kč pro desítky lidí s handicapem. Vy-
dal populární knížku Odposlechnuto v Praze, odeslal přes 1 000 ručně psaných pohlednic a 
uspořádal více než 70 cestovatelských stand-upů po celé ČR. Přijďte na vyprávění o Jižní Koreji, 
Filipínách a Japonsku. Čekají vás zážitky a spousta trapasů. Jak v Koreji nejlevněji přenocovat? Co 
musí korejský kluk zařídit, když chce na rande? Proč si Korejci doma nevaří? Zjistěte, jak tvrdý byl 
střet s asijskou kulturou. Peťova cesta měla navíc úžasný lidský přesah – ale ten už vám poví sám.

Peter zároveň vše dělá bez nároku na odměnu a výtěžek ze vstup-
ného daruje na dobročinné účely. Ze vstupného bude věnováno 
90% výtěžku na pomoc Madlence Vítečkové. Holčičce z Řep, která se 
narodila s dětskou mozkovou obrnou, jejímž následkem bylo těžké 
pohybové postižení a těžká porucha komunikace.
Vstupné: 50 Kč

KC Průhon, Socháňova 1220/27, Praha 17 - Řepy. Vstupenky na recepci KC Průhon, nebo na www.pruhon.cz

R17 - cestovatelsky stand up (188x107).indd   1 25.03.2019   19:19:20
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Bezpečnostní  
informační  
služba
HLEDÁ DO PRACOVNÍHO POMĚRU 

PRACOVNÍKY ÚKLIDU,  
MALÍŘE A ELEKTRIKÁŘE

NABÍZÍME: 25 dnů dovolené, 
4 dny zdravotního volna, příspěvek 
na stravování, stabilní pracovní dobu, 
možnost ubytování, příspěvek na rekreaci
POŽADUJEME: státní občanství ČR, 
trestní bezúhonnost
MÍSTO PRACOVIŠTĚ: Praha
Kontakt: personal@bis.cz, 224 235 496

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

Švédský výrobce obuvi likviduje sklad

LIKVIDACE ZÁSOB
JARNÍ A LETNÍ OBUVI

Jsme velkoobchod a máme skladem 18 000 párů obuvi, které musí pryč, tak 
využijte příležitosti a nakupte obuv za ceny, které v obchodech nenajdete!

v pátek 12 4. 2019 od 12.00 do 19.00
v sobotu 13. 4. a v neděli 14. 4. od 10.00 do 18.00

Wespoint Distribution Park
Budova č. B2, vrata S 20 – 22 (Sklad Lanson)

Příjezd z ulice U Prioru
Praha 6 - Ruzyně

e-mail: info@lanson.cz

zastávka autobusové linky 108 – Brodecká

SLEVA

AŽ 9
0%

z m
alo- 

obchodních
 

cen

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 :)



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

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

www.studio-giaccomo.cz 
Nevanova 1070/35

Tel.:  777 681 447  kosmetika, pedikúra, manikúra 
603 509 733  kadeřnictví 
608 222 211  modelace nehtů 
777 721 196 
725 354 195  masáže

Kosmetický a kadeřnický salon

Giaccomo

ZASKLENÍ BALKONŮ
ŽALUZIE 

SÍTĚ A SUŠÁKY

+420 739 034 488

WWW.BYDLENIJERABEK.CZ

info@bydlenijerabek.cz

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

Pracovní doba: Po–Pá 8.00–18.00 hod.

ČISTÍRNA ODĚVŮ

LŮŽKOVINY
ČALOUNĚNÍ NÁBYTKU

LÁTKOVÉ ŽALUZIE PLISÉ 
DOPRAVA ZDARMA

ČALOUNĚNÍ NÁBYTKU
čalouníme židle, lavice, 
šijeme potahy na sedačky

LÁTKOVÉ ŽALUZIE PLISÉ 
DOPRAVA ZDARMA

Rodinné kadeřnictví
Jelínková

✁ Otevřeno od roku 1991
✁ Čisté a útulné prostředí
✁ Kladný přístup k práci

Laudova 1017/12

Tel.: 235 315 791

Facebook – kadeřnictví Jelínková

Po –Čt 8 –19 hod
  Pá    8 –12 hod

Dámské, dětské
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271 777 010
trend@trend-technologie.cz

Koněvova 1107/54
130 00, Praha 3

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

• Vytvoříme projektovou dokumentaci, včetně vyřízení stavebního povolení

• Postavíme Vám vlastní plynovou kotelnu na klíč

• Zajistíme provozování kotelny, včetně pravidelných servisů a revizí

Základem našeho úspěchu je Vaše spokojenost

www.trend-technologie.cz

ŘEPSK
Á

Z P R A V O D A J  P R A H Y  1 7  |  L E D E N  2 0 1 9  |  R O Č N Í K  2 5  |  Z D A R M A

PF 2019

Protihlukový tunel Slánská

Živé přenosy ze zastupitelstev

Vánoční stromky do popelnice nepatří

ŘEPSKÁ
Z P R A V O D A J  P R A H Y  1 7  |  Ú N O R  2 0 1 9  |  R O Č N Í K  2 5  |  Z D A R M A

Vyhlášení dotací pro rok 2019

Připravujeme nový web. Zapojte se!

MÁTE SLOVO

1

ŘEPSKÁZ P R A V O D A J  P R A H Y  1 7  |  B Ř E Z E N  2 0 1 9  |  R O Č N Í K  2 5  |  Z D A R M A
Jak bude MČ Praha 17 hospodařit v roce 2019Společenský večer: 29. 3. 2019Oprava mostu na Slánské ulici

Chcete	u	nás	inzerovat?

ŘEPSKÁ

Tel. 720 524 688 nebo 234 683 531  
michaela.linhartova@praha17.cz

POTŘEBUJETE 

PORADIT S INZERCÍ? 

NEVÍTE SI RADY 

S GRAFIKOU?

Pomůžeme vám a tyto služby jsou v ceně.


