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Noc kostelů 24. 5. 2019

Setkání řepských rodáků 31. 5. 2019

Volby do Evropského parlamentu
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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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Petice	„Proti	zhoršování	životního	prostředí	v	důsledku	narůstajícího	obtěžování	zápachem	
z	VAFO	PRAHA,	s.r.o.“
Rada podpořila aktivitu spolku Praha pro život. Rada souhlasila se zveřejněním petičních archů 
na území MČ Praha 17.

Přijetí	daru	od	PAR	pro	podporu	jazykového	vzdělávání	My	ve	světě	–	svět	u	nás 
Rada se seznámila s důvodovou zprávou k daru od PAR k programu MČ Praha 17 pro podporu jazy-
kového vzdělávání My ve světě - svět u nás.
Rada schválila přijetí daru od zájmového sdružení právnických osob dotčených provozem letiště 
Praha-Ruzyně PAR ve výši 510 154 Kč na podporu jazykového vzdělávání dle programu MČ Pra-
ha 17 My ve světě – svět u nás.

Modernizace	skladu	odpadků	v	ZŠ	genpor.	Fr.	Peřiny,	Socháňova	1139,	Praha	6	-	Řepy
Rada projednala a rozhodla o vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Moder-
nizace skladu odpadků v ZŠ genpor. Františka Peřiny, Socháňova 1139, Praha 6 - Řepy“ dle § 27 b) 
zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Veřejnoprávní	smlouva	o	poskytnutí	dotace	Klubu	občanů	bezbariérového	domu	
Vondroušova,	z.s.	na	zajištění	samostatného	a	soběstačného	života	občanům	z	BBD	
prostřednictvím	nepřetržité	osobní	asistence
Rada projednala a schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace za účelem použití fi-
nančních prostředků na projekt Poskytování osobní asistence pro občany bezbariérového domu 
ul. Vondroušova 1193, 1194 v roce 2019.

Připomínkování	obecně	závazné	vyhlášky	o	omezení	provozní	doby	hostinských	zařízení
Rada vzala na vědomí připomínkování OZV o omezení provozní doby hostinských zařízení  a sou-
hlasila se záměrem obecně závazné vyhlášky o omezení provozní doby hostinských zařízení ve 
variantě č. 2, tedy konec provozní doby v pátek, v sobotu a v den předcházející svátku nejpozději 
na 01.00 hodin následujícího dne, v ostatních dnech pak na 24.00 hodin.
V rámci lokality MČ Praha 17 navrhuje začlenit do lokálního vymezení tato místa:
• prostor vymezený křižovatkami Makovského – Bazovského a Makovského – Na Chobotě
• prostor mezi Nevanova 1048/3 – Nevanova 1075/31
• prostor vymezený křižovatkami Mrkvičkova – Šímova a Mrkvičkova – Součkova

 

PŘÍŠTÍ	ZASEDÁNÍ	ZASTUPITELSTVA	MČ	PRAHA	17	SE	KONÁ	19.	6.	2019	OD	14	HODIN.
Místo	konání:	Kulturní	centrum	PRŮHON,	Socháňova	1220/27,	Praha	17	-	Řepy.

Vážení čtenáři, vážené čtenářky,

listuji si v těchto krásných jarních dnech květnovým číslem Řepské sedmnáctky a zjišťuji, že v Řepích 
se sportuje (jak již napovídá titulní strana), soutěží, hraje, baví, setkává se sousedy, chodí na výlety, 
ale i uklízí příroda. 
A není to jen záležitost dětí a mládeže, ale i dospělých a více než dospělých! A často si to lidé zorga-
nizují sami! To je fajn. Zkrátka v Řepích to žije!
O tom všem, ale nejen o tom, si přečtete v tomto čísle.

Příjemné počtení a teplé jarní dny vám za Redakční radu přeje Jan Bösser

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.
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Vážení čtenáři,

vstupujeme do měsíce května a já věřím, 
že si stejně jako já užíváte teplého počasí 
a jarní přírody. Tento měsíc samozřejmě ne-
přináší jen hezké počasí, ale také si připo-
meneme např. Svátek matek. Nezapomeňte 
tedy druhou květnovou neděli na kytičku 
pro vaši maminku!
Květen nám přinese také další svátek – ten-
tokrát mám na mysli „Den sousedů“. Věřím, 
že si jej užijete třeba na sousedském setká-
ní, které se chystá na Bílé Hoře. Během to-
hoto májového odpoledne budete mít mož-
nost potkat sousedy ze svého okolí, užít 
si příjemné odpoledne s nabídkou stánků 
a workshopů, večer samozřejmě nebude 
chybět ani hudební produkce.
Jak už je zvykem z let minulých, je kvě-
ten v Řepích také spojen se sportem. Na 
všechny sportovní akce vás co nejsrdeč-
něji zvu a věřím, že si je užijete. Ať už se 
zúčast  ní te Slavata Triatlon Tour, Dětské 
atle tické ligy, fotbalového či nohejbalo-
vého zápasu, zahrajete si pétanque nebo 
třeba navštívíte hasičský memoriál F. Zvo-
níčka a L. Dlouhého. 
Zatoužíte-li také po kultuře, určitě si ne-
nechte ujít Noc kostelů. 
Doufám, že vám k jarní pohodě přispěje 
i náš časopis, který vám přináší i několik 
zajímavých článků z aktuálního dění v naší 
městské části. 

Přeji vám příjemné čtení s naším 
časopisem.

Jitka Synková

Slovo starostky

7.5.2019 

Harmonogram závodního dne

•	 Registrace otevřená od 15 hodin
•	 Nejpozději do 15.50 hod.  –  Prezence závodníků kategorií 4 – 10 let
•	 Nejpozději do 17.30 hod. – Prezence závodníků kategorií 11 – 18 let

Zahájení závodů

16.00 – 17.30 hod.
•	 kategorie předškoláci: 150 m odrážedlo/kolo a 50 m běh
•	 kategorie chlapci a dívky ve věku 7 – 8 let: 10 m kačáky, 400 m kolo a 300 m běh
•	 kategorie chlapci a dívky ve věku 9 – 10 let: 10 m kačáky, 800 m kolo a 300 m běh
•	 vyhlášení výsledků

17.30 – 18.50 hod.
•	 kategorie chlapci a dívky ve věku 11 – 12 let: 10 m kačáky, 800 m kolo a 600 m běh
•	 kategorie chlapci a dívky ve věku 13 – 15 let: 10 m kačáky, 1200 kolo a 600 m běh
•	 kategorie chlapci a dívky ve věku 16 – 18 let: 10 m kačáky, 1200 kolo a 800 m běh
•	 vyhlášení výsledků

Závodí se od nejmladších kategorií po ty nejstarší. Časový rozpis je pouze orientační.  
Dle počtu závodníků v jednotlivých kategoriích se časy mohou posunout. 
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OTÁZKA MĚSÍCE KVĚTNA

Téma měsíce: Den sousedů
Zapojujete se do oslav Dne sousedů?  
Zajímáte se o to, kdo vedle vás bydlí?

Vzhledem k tomu, že nejsem manuálně zručná a ne-
mám tak co nabídnout, ponechávám aktivní účast 
na dnech sousedů na těch schopnějších. Nicméně, 
moc ráda se účastním jako návštěvník, a to s celou 
rodinou, když, zejména pro děti, jsou tyto akce ja-
ko stvořené. O své sousedy se samozřejmě zajímám, 
a proto mne velmi mile překvapilo, že letos, kon-
krétně dne 18. 5. 2019, se uskuteční první ročník 

Dne sousedů i u nás na Bílé Hoře. Tento, pro nás výjimečný den, pořádá 
naše sousedka a herečka Lucie Benešová společně se spolkem Zažít Ře-
py, který má v pořádání těchto akcí bohaté zkušenosti. Již nyní mohu 
předestřít, že účastníky čeká bohatý program, spousta zajímavých stán-
ků s výrobky a občerstvením právě od našich sousedů a mnoho dalšího. 
Strašně se na tu nabídku těším a také na to, že se tam potkám nejen se 
svými „bělohorskými“ sousedy, ale i s ostatními obyvateli Řep, kteří, 
doufám, dorazí také v hojném počtu.

Mgr. Alena Kopejtková ODS

Sousedské oslavy jsou jistě zajímavým počinem. 
Sama se sice aktivně do těchto akcí nezapojuji, 
ale pokud mám čas, klidně se tam zajdu podívat. 
V loňském roce na podzim jsem navštívila akci 
„Zažít Řepy Jinak“ a vůbec nebylo špatné si projít 
stánky a dát si tam nějaké malé občerstvení. Do-
zvěděla jsem se, že se podobná akce bude konat 
v květnu na Bílé Hoře a možná se tedy vypravím 
i tam. Na druhou stranu si nemyslím, že by tyto 

akce nějak výrazně ovlivnily mé sousedské soužití. S některými sou-
sedy se známe a potkáváme i bez těchto oslav.

Helena Rozkolníková

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

Den sousedů, který má svůj původ ve Francii, se 
dnes běžně slaví po celém světě. Podobu může 
mít jakoukoli – ať už grilování, piknik nebo třeba 
společné vysazování květin před domem. Přestože 
u nás Den sousedů nemá dlouhou tradici, považuji 
ho za další z dobrých nápadů, jak více propojit ko-
munitní život v dnešní uspěchané době, kdy většina 
lidí své sousedy nezná. Smyslem tohoto dne je lépe 

poznat lidi, kteří žijí v našem okolí a prohloubit přirozené sousedské 
hodnoty jako jsou přátelství a solidarita. 
Sám žiji od narození v Řepích a převážnou část svých sousedů osobně 
znám a dovolím si říct, že naše vztahy jsou velmi přátelské. Díky tomu 
mám pocit, že jsem v Řepích o to více doma.

Ing. Marek Francl ANO 2011

Den sousedů je svátek, který mě příliš neoslovu-
je. Obecně společenské akce tohoto druhu příliš 
nevyhledávám, a pokud mám o víkendu čas a je 
slušné počasí, mnohem raději vyrazím někam 
do klidu a do přírody. Myslím, že ani letošní rok 
nebude výjimkou a žádných hromadných akcí se 
účastnit nebudu. Pár svých sousedů znám osobně 
a myslím, že spolu máme hezké vztahy i bez toho, 
abychom se organizovaně scházeli při nějakých 
oslavách.

Jana Štěpková

Otázka na příští měsíc: Školství
Jak jste spokojeni se škálou školských zařízení v Praze 17?
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Proběhla další jednání s letištěm o omezení hluku
Již v letech minulých jsme na stránkách našeho zpravodaje mnohokrát řešili 
naše sousedství s Letištěm Václava Havla. Blízkost naší městské části k letišti 
výrazně ovlivňuje život nás všech. Uvědomuji si, že hluk, který tento „soused“ 
v některých částech roku způsobuje, je nesmírně obtěžující pro celé Řepy. Na 
druhou stranu je třeba připomenout, že se letiště snaží o spolupráci s okolními 
obcemi a podporuje např. projekty týkající se životního prostředí i jazykové 
kurzy a výjezdy pro děti. Naše městská část od letiště na školní rok 2018/19 
obdržela částku 510 154 Kč na jazykové vzdělávání a výjezdy dětí a pedagogů 
v rámci řepského programu „My ve světě – svět u nás“.
Řepy jsou členem zájmového sdružení PAR – Prague Airport Region  
(http://www.airportregion.cz/par.html). Jedná se o sdružení, které bylo 
založeno v roce 1997, zahrnuje obce a městské části, jež jsou položeny v blíz-
kosti letiště a jejichž život letiště zásadně ovlivňuje. Jeho snahou je hájit 
zájmy občanů v této lokalitě a minimalizovat negativní vlivy, které s provozem 
letiště souvisí. 
V prosinci loňského roku proběhlo jednání mezi zástupci PAR a vedením leti-
ště, jehož hlavním smyslem bylo najít řešení jak omezit hluk, který s provo-
zem letiště souvisí. Obliba letecké přepravy stále stoupá a zvyšují se počty 
jak odbavených osob, tak i tuny přepraveného nákladu. To samozřejmě také 
znamená zvyšující se hlukovou zátěž. Na zmíněném jednání zástupci letiště 
představili opatření, která by měla pomoci k řešení problému.
Letiště účtuje nadstandardní poplatky při nedodržení času příletu a odletu. 
Stejně tak jsou zavedeny poplatky za noční lety letadel, která nejsou povolená 
pro noční provoz a také hlukové poplatky, které jsou motivací pro jednotlivé 
dopravce k nasazování tišších modelů letadel.
Nejzásadnější opatření jsou ale plánována v souvislosti s nočním provozem. 
Do roku 2021 by se měl počet nočních letů snížit o 20% a v nočních hodinách 
by také neměl být povolen start žádnému letadlu mimo letový plán.

Pokud by tato uvedená opatření nebyla zavedena, je letiště připraveno akcep-
tovat úplnou noční uzávěru mezi 22. a 6. hodinou, která může být nařízena 
Úřadem pro civilní letectví.
V únoru se pak konalo další setkání zástupců obcí, jež jsou sdruženy v PAR. 
Zde byl opět projednán společný postup v jednání s letištěm, který by měl vést 
k důslednému dodržení a realizaci slíbených opatření. 
Věřím, že se v budoucnu podaří uvedená opatření opravdu zrealizovat a naše 
životy nebudou leteckou dopravou příliš narušovány.

Mgr. Jitka Synková, starostka

foto: Letiště Václava Havla Praha

V pondělí 1. dubna se uskutečnilo další setkání řepského Poradního 
sboru. Za radnici byla přítomna starostka Jitka Synková spolu s mís-
tostarosty Martinem Markem a Michalem Štěpařem a vedoucím Odboru 
životního prostředí a dopravy Davidem Zlatým. 
I tentokrát se probírala aktuální témata. Jedním z nich byl např. úklid 
po zimním období na Bílé Hoře, zazněly zde připomínky k jeho průběhu 
a kvalitě.

Tématem byla samozřejmě také výstavba Sportovního centra. Starostka 
Jitka Synková přítomné seznámila s postupem jednotlivých stavebních 
úkonů a plánem dalších prací. Další body jednání se týkaly např. životní-
ho prostředí či pronájmu obecních bytů.
Další setkání Poradního sboru se uskuteční zhruba za 3 měsíce.

-ras-

Poradní sbor se opět sešel

Jak jsme vás informovali v minulém čísle našeho zpravodaje, naše měst-
ská část se snaží řešit obtěžující zápach, který způsobuje výrobna krmiv 
Vafo v Chrášťanech. Společně s místostarostou Martinem Markem jsme se 
v březnu účastnili jednání za účasti zástupců hl. m. Prahy, starostů a mís-
tostarostů z postižených oblastí a zástupců firmy Vafo, s.r.o.
Společnost Vafo nás na tomto jednání sice ubezpečila, že již v minulosti 
přistoupila ke krokům, které by měly zápach eliminovat a dokonce v květ-
nu tohoto roku by měla být naistalována další čistička vzduchu, situace se 
ale stále příliš nelepší.
Zápach obtěžuje již celý západ a jihozápad Prahy, a to i místa, která dříve 
postižena nebyla.

Městská část Praha 17 se tedy rozhodla podpořit aktivitu spolku Praha pro 
život a připojit se k petiční akci proti zápachu z této výrobny granulí.

Rada naší městské části na svém jednání dne 8. dubna 2019 odsouhlasila 
zveřejnění petičních archů na území MČ Praha 17.

Petiční archy naleznete např. v budově úřadu v Žalanského ulici, v Bendo-
vě ulici na Odboru Životního prostředí a dopravy, v KC Průhon, v restauraci 
Kulturního domu Bílá Hora nebo v květinářství na Bílé Hoře.

Mgr. Jitka Synková, starostka

Praha 17 se připojí k petiční akci proti zápachu 
šířícímu se z výrobny krmiv v Chrášťanech
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V sobotu 30. března se uskutečnil 
v Kulturním domě na Bílé Hoře další 
ročník šachového turnaje „O pohár 
starostky MČ Praha 17“. Jednalo se 
o otevřený turnaj, který byl přístup-
ný jak registrovaným hráčům, tak 
i neregistrovaným, kteří by jinak ne-
měli možnost poměřit síly s takovým 
množstvím hráčů. 
Bohužel nám nepřálo počasí, bylo 
hezky, takže řada z přihlášených 
hráčů nedorazila, neboť dala před-
nost práci na zahrádkách nebo vý-
letům před uzavřenou místností. 
I přes toto se nakonec zúčastnilo 
20 hráčů všech věkových kategorií, 
nejstarší hráč byl ročník narození 
1944 a nejmladší ročník 2011. 
Hrálo se „švýcarským systémem“ 
na 7 kol. Celkovým vítězem se stal 
registrovaný hráč Petr Aubrecht, 
nejlepším neregistrovaným hráčem byl Rudolf 
Michal. Nejlépe hodnoceným dorostencem byl 
Tomáš Chlapec, ročník 2005. 

Všem vítězům kategorií a prvním třem hráčům 
celkového pořadí předala ceny starostka městské 
části Praha 17 Mgr. Jitka Synková. Té patří podě-

kování, že šachový turnaj podpořila a příznivci té-
to královské hry si tak mohli v Řepích opět zahrát.

Václav Dbalý

Šachový turnaj o pohár starostky

Rok se sešel s rokem a v sobotu 6. dubna se nad-
šenci ze všech koutů republiky vrhli do úklidu 
svého okolí od pohozených odpadků všeho druhu 
v rámci akce „Ukliďme Česko“. A my v Řepích jsme 
se již potřetí přidali vlastní variantou „Ukliďme 
Řepsko“. Sešlo se nás 26, z toho 6 dětí a jedno půl-
roční miminko, které toho sice moc neposbíralo, 
ale bylo nám morální oporou! A nejstarší účast-
ník? 65 let. Celostátně akci pořádá Český svaz 
ochránců přírody, u nás Komunitní spolek Řepy.

Tentokrát jsme si vybrali lokalitu kolem Řep-
ského potoka od dešťové usazovací nádrže na 
konci starých dolních Řep k rybníčku Prasečák 
a dál, podél zadní zdi areálu kláštera boromejek 
až k cyklostezce vedoucí přes Pražský okruh. Na 
tomto, asi kilometrovém úseku, jsme naplnili 
snad 50 pytlů směsného odpadu, plastů, skla 
a plechovek – tentokrát jsme totiž třídili. Našli 
jsme 5 pneumatik (jednu od traktoru), lednici 
a kočárek.

Bylo krásné slunečné počasí, takže to byla i mi-
lá procházka. Místo u rybníka Prasečák je velmi 
pěkné a mohlo by být ještě hezčí. Stačilo by jen 
prosekat keře, dát nějakou tu lavičku, koš a snad 
i zřídit piknikové místo s ohništěm na opékání 
buřtů. Prasečák se prý bude odbahňovat, tak 
snad…?
Na konci akce předala Ivana Štětinová dětem 
památeční diplomy, společně jsme se vyfotili 
a rozešli domů na oběd.
Je třeba poděkovat ČSOP za poskytnutí pytlů. 
Další pytle nám již tradičně dodal Odbor život-
ního prostředí naší městské části a zabezpečil 
odvoz odpadu tam, kam patří. Děkujeme za 
vstřícnost!

Jan Bösser

Uklízeli jsme „Řepsko“

foto: -ras-

foto: Ivana Štětinová
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Společenský večer Prahy 17
Tradice společenských večerů v Praze 17 vznikla již před pěti lety, 
v roce 2014, kdy se konal  první ročník této společenské akce. 
Ani letošní rok tuto tradici nepřerušil, a tak v pátek 29. března byl 
sál řepské Sokolovny opět za plněn do posledního místa. 
I tentokrát se jednalo o akci benefiční a výtěžek celého večera byl 
použit na podporu Nadačního fondu Zdeňky Žádníkové (nfzz.cz), 
který se již od roku 2007 snaží zpříjemňovat a zlepšovat prostředí 
zdravotnických zařízení, ambulancí či dětských domovů. Zdeňka 
Žádníková opět z rukou starostky Jitky Synkové převzala symbo-
lický šek.
Průvodcem večera byl Zdeněk Podhůrský, o slavnostní předtančení 
se postarali tanečníci Taneční školy standardklub Praha, k tanci 
a poslechu hrála kapela Black Tower. 

Plakety Jana Amose Komenského
Starostka Mgr. Jitka Synková již po deváté ocenila výbornou práci našich 
řepských pedagogů předáním plaket Jana Amose Komenského. Ve čtvrtek 
28. března 2019 se uskutečnilo toto slavnostní setkání v prostorách Kul-
turního centra Průhon. 
Vedoucí Odboru školství a kultury, Mgr. Naděžda Zemanová, představila 
v úvodu všechny oceněné a také jednotlivé kategorie. V letošním roce byly 
vypsány tyto tři kategorie:
1)  Zvlášť vynikající výsledky vzdělávací a odborné 

činnosti v každodenní pedagogické práci 
u pedagoga, který působí na dané škole již 
déle než 10 let a byl pro své žáky i kolegy 
inspirací i vzorem.

2)  Ocenění vynikajícího začínajícího pedagoga 
do 5 let od nástupu do praxe.

3)  Výjimečné výkony nad rámec běžných 
pedagogických činností.

V první kategorii byli nominováni tito  
pedagogové:
ZŠ genpor. Fr. Peřiny  Mgr. Jana Kalinová
 Mgr. Jolana Jurečková
ZŠ Jana Wericha Mgr. Kateřina Čeloudová
MŠ Socháňova ředitelka Dana Kadlečková
MŠ Bendova Sylva Koutová
MŠ Laudova se spec. třídami 
 ředitelka Mgr. Alena Lucová

Ve druhé a třetí kategorii nebyla žádná nominace.
Nominovaní učitelé převzali čestná uznání ve formě plakety z rukou sta-
rostky MČ Praha 17 Mgr. Jitky Synkové, za účasti svých kolegů a předsta-
vitelů obce. 
Ani v letošním roce nechyběl doprovodný program v podání žáků ZUŠ Bla-
tiny a nutno dodat, že jejich výkon byl skvělý. 

-ras-

foto: -ras-

foto: Michaela Dvořáková

Zpestřením celého večera jistě byla i bubenická show v podání skupiny Wild 
Stick a vystoupení a křest desky operní pěvkyně Markéty Fassati.
Nechybělo ani oblíbené casino falešných hráčů, degustace vín a rumů či foto-
koutek a tombola. 

-ras-foto: Michaela Dvořáková
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Deratizace v Řepích
Harmonogram	pro	jaro
➥  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 klimatic-
ké podmínky, ale i urgence výkonu v postiženějších lokalitách, kde je 
zásah neodkladný. 

Bc. Eva Soukupová

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 

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

N

Trasa	C			2.	5.	(čtvrtek)	

•  křižovatka ul. Bendova – Bazovského (u parkoviště) 15.00 – 15.20

•  ul. Makovského (u č. 1394 – vjezd do podz. garáží) 15.30 – 15.50

•  ul. Galandova (u č. 1246) 16.00 – 16.20

•  ul. Španielova (u školy) 16.30 – 16.50

•  křižovatka ul. Španielova – Žufanova (parkoviště) 17.00 – 17.20

•  ul. Socháňova (slepé rameno – u školy) 17.30 – 17.50

•  ul. Vondroušova (u výtopny – u stání kontejnerů) 18.00 – 18.20

•  ul. Jiránkova (parkoviště) 18.30 – 18.50

Velkoobjemové kontejnery  
v KVĚTNU
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.	5. 12–16 hod. Parkoviště Drahoňovského

•				 9.	5. 14–18 hod. Ke Kulturnímu domu × U Boroviček

•			10.	5. 14–18 hod. Park. u objektu Bílý Beránek (Šímova)

•			16.	5. 14–18 hod. Park. Na Moklině (u rest. U Sklíčka)

•			17.	5. 14–18 hod. Křižovatka ul. Laudova × K Trninám

•			24.	5. 14–18 hod. Parkoviště Hofbauerova × Žufanova

•			25.	5. 12–16 hod. Parkoviště ul. Galandova

•			31.	5. 14–18 hod. Parkoviště Drahoňovského

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

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

Trasa	A			1.	6.	(sobota)	

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

•  křižovatka ul. Severýnova – Kolínova 8.30 – 8.50

•  křižovatka ul. Žalanského – Ke Kaménce 9.00 – 9.20

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

•  křižovatka ul. Opuková – Boršovská 10.00 – 10.20

•  křižovatka ul. Třanovského – Čistovická 10.30 – 10.50

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

•  křižovatka ul. K Motolu – Čistovická 11.30 – 11.50
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Kam s bioodpadem

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

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

Biovoky jsou financovány z prostředků Magistrátu hlavního města Prahy. 

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

Ing. Vladimíra Šrámková,
Odbor životního prostředí a dopravy

Stanoviště	BIOVOK:

KVĚTEN:
•		 3.	5.	(pá)	 15–18	hod.	 Ke Kulturnímu domu x U Boroviček
•		 5.	5.	(ne)	 13–16	hod.	 Parkoviště Hofbauerova x Žufanova
•	12.	5.	 (ne)	 	 9–12	hod.	 Park. Na Moklině (u rest. U Sklíčka)
•	19.	5.	 (ne)	 13–16	hod.	 Křižovatka ul. Laudova x K Trninám
•	25.	5.	(so)	 13–16	hod.	 Park. u objektu Bílý Beránek (Šímova)

Přistavované kontejnery budou s obsluhou.
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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

o

den sousedu
na bílé hore
18. 5. 2019, 12:00   19:00

SouSedSké Stánky
S výrobky a občerStvením 

- grilování, opékání buřtů, palačinky, 
dortíky, dobré pivo, víno, limo i káva

- náramky, šperky, obrazy,
oblečení, tašky a mnoho

dalšího

Hudební ProGram
- vystoupení dětských souborů

- koncerty kapel

WorkSHoPy, dílničky
a Soutěže Pro děti i doSPělé

- květinářství, army shop,
malování na obličej, fitness

a další

den otevřených dveří
a doprovodný program

v areálu Poutního místa
Panny marie vítězné

na bílé hoře. WHite mountain muSic
Jam ii / běloHorSké

Hudební Setkání
- speciální bonusový

večerní program
v sále kd bílá Hora

máte cHuť Se zaPoJit? naPište na email: lucka.beneSovic@Seznam.cz
kde? v ulici u boroviček, PraHa 17  mezi kd bílá Hora a bikroSovou dráHou

V

-

více info Fb událost
„den sousedů na bílé hoře“.

A5-den sousedů na bílé hoře 2019.indd   1 12.04.2019   13:09:45



ROZHOVOR

1010

Pro ragby je důležitá dobře naladěná mysl
Jaro je v plném proudu a vybízí nás k mnoha sportovním a venkovním aktivitám. Možná vy sami, nebo vaše děti, máte chuť 
zkusit něco nového. A proč ne třeba ragby? O tomto sportu, který není jen doménou velkých silných mužů, jsem si povídala 
s reprezentantem a trenérem Janem Macháčkem, který má za sebou mnoho hráčských zkušeností u nás i v zahraničí.

Jak	jste	se	vy	sám	dostal	k	ragby?	Proč	vás	oslovil	právě	tento	
sport?
Mě k ragby přivedl taťka, když mi bylo patnáct. Tehdy jsme se přestěhovali 
do Troji v Praze, kde bylo hřiště na ragby. Táta je sice původem z Moravy, 
ale když šel do Prahy na studia, tak se přidal k pražské Slavii a tam našel 
dobrou partu. Po škole se dostal do Dukly v Bohdanči, to je u Pardubic. 
Ragby už mu zůstalo na celý život. A ono se to často dědí po generacích, 
ani já jsem tedy neunikl. Ale vůbec si nestěžuji, ragby ve mně zůstalo a za-
válo mě do všech možných koutů světa.

Vy	jste	v	tomto	sportu	dosáhl	mnoha	úspěchů.	Můžete	se	
pochlubit,	jaká	byla	cesta	z	Troji	až	na	samotný	vrchol?
Já jsem měl veliké štěstí. Když mi bylo 22 let, tak jsem přerušil školu, 
a jel jsem na Nový Zéland zjistit co to vlastně ragby je. To mi otevřelo oči 
a aktiv ně jsem tam hrál rok. Po návratu jsem dostal nabídku hrát ve Wale-
su. Dostal jsem na dva roky profesionální smlouvu. Velmi se mi zadařilo, 
takže jsem následně cestoval přes Manchester, opět Wales až do Francie, 
kde jsem hrál až do roku 2003. Měl jsem to štěstí, že jsem hrál v těchto 
zemích vždy tu nejvyšší soutěž.
V roce 1998 mě nominovali do týmu Barbarians, výběru nejlepších světo-
vých hráčů.

Co	následovalo	po	ukončení	vaší	profesionální	kariéry?
Tady v Čechách jsem měl práci. Původně jsem studoval informatiku a té 
jsem se držel. Ragby bohužel není jako kopaná, že by člověk po ukonče-
ní kariéry z toho mohl žít do konce života. Takže jsem musel zpátky do 
práce.
Pokračoval jsem ve firmě, kterou jsem sám založil. Také jsem se věnoval 
amatérskému hraní a začal jsem trénovat. Měl jsem zde partu, zázemí a od 
roku 2003 i rodinu a to byly hlavní motivy, proč jsem tu zůstal.

Zmínil	jste,	že	s	ragby	jste	začal	až	v	15	letech.	Myslela	jsem,	že	je	to	
věk,	kdy	už	u	mnoha	sportů	je	na	start	k	vrcholové	kariéře	pozdě?
Ragby je tzv. late development sport, to znamená, že k němu se stačí 
dostat i později a nutné jsou předpoklady obecné sportovní. Proto je 
vhodným sportem pro každého. Lze s ním začít i relativně později, stačí 
ve 12 či 15.

Jaké	jsou	hlavní	předpoklady	
pro	úspěšného	hráče	ragby?
Především je to dobře naladěná mysl. 
Dělala se spousta studií, zda je třeba 
být vysoký nebo mít určitou struktu-
ru svalových vláken či další předpo-
klady, ale v podstatě se na nic nepři-
šlo. Špičkoví ragbisté jsou různých 
tělesných typů, různých zázemí, 
někdo začínal hodně mladý, někdo 
starší, takže to lze těžko zobecňovat. 
Ze svých zkušeností si dovolím říct, 
že hráč musí mít nějaké psychické 
vlastnosti a určité morální nastave-
ní. A výdrž.

Můžete	tyto	vlastnosti	nějak	
blíž	popsat?
Stejně jako v ostatních sportech, 
tak v ragby obzvlášť, řešíte spous-
tu těžkých situací. Člověku není 
přirozené, že když proti němu běží 
protihráč (podobně jako kdysi třeba 
mamut nebo jiné velké zvíře), aby se 

foto: Archiv Jana Macháčka

foto: Archiv Jana Macháčka
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mu postavil a ještě ho složil tak, jako to děláme v ragby. Když proti nám 
běží protihráč s míčem, musíme ho zastavit. V tuto chvíli je třeba překonat 
spoustu reflexů, které člověk v sobě má a to někdy bolí. Ze začátku, než se 
to naučíte, je k tomu třeba odvahy a odhodlání s tím svým strachem bojo-
vat. A to je základní vlastnost, kterou musíte mít. Ale není to vlastnost, 
která je snadno vyjádřitelná. Někdy se stává, že se někdo bojí jeden dva 
tréninky, ale pak se to v něm přepne a najednou to zkusí a zjistí, že to není 
vůbec tak hrozné a zvládne to. Takže my děti rozhodně neposuzujeme po-
dle prvního tréninku ani podle prvního měsíce. Dáváme jim šanci, snažíme 
se je to naučit a probudit v nich podobné zapálení pro hru.

Po	jak	dlouhé	době	lze	poznat	u	dítěte	nějaké	vlohy?	Lze	to	vůbec	
odhadnout?
Upřímně řečeno, poznat to úplně nejde. Děti mají svůj kalendářní věk, ale 
také určitý biologický věk. To znamená, že můžete mít dvě stejně staré dě-
ti, ale jedno se může zdát od dva roky starší, jedno naopak o rok mladší 
a když je necháte hrát ragby proti sobě, tak to bude nefér.
Další věc – když to hraje někdo dlouho, třeba od pěti let, a někdo před 
třemi měsíci začal, tak je to také nesrovnatelné. Skutečně se to pozná až 
v těch dvaceti letech, kdy děti dospějí, a ukáže se, jak na tom jsou. Ty indi-
kace jsou samozřejmě už dřív, kdo trénuje, kdo jak má přístup k tréninku, 
ale to jsou takové náznaky. Není to úplně projevený talent, který můžeme 
vidět třeba v gymnastice nebo jiných sportech.

Jak	staré	děti	trénujete?
Původně jsme chtěli od 10 let výše, ale tlak ze všech stran (od ministerstva 
sportu, městských částí) a mnoha pobídek k tomu, aby co nejvíc dětí spor-
tovalo, vycházíme vstříc i mladším. Teď jsme otevřeli i školičku a máme dě-
ti už od 4 let. Ale tady nejde o ragby, je to spíš taková kulisa pro všeobecné 
pohybové programy.

Je	o	ragby	všeobecně	zájem?
Překvapivě ano. Rodiče to začínají vnímat, jak je ho víc a víc v televizi, jako 
tvrdý, ale férový sport, který má dobré výchovné hodnoty pro děti. Dělali 
jsme statistiku pro Českou ragbyovou unii a nárůst od roku 2015 je v mlá-
deži dramatický. Zdvojnásobili jsme počty mládeže.

Jaké	jsou	v	ČR	podmínky?	Dělají	se	tu	nějaké	soutěže?	
Má	talentované	dítě	nějaké	perspektivy?
Ty perspektivy jsou částečně omezené, ale kvůli tomu tam ty děti nechodí, 
jejich prioritou není stát se ihned špičkovým ragbistou. Na zlepšení pod-
mínek se ale pracuje. Důležitější než perspektiva je vlastní vyžití. Třicet 
ragbyových klubů v ČR nabízí komplexní program pro celé tělo, kde je ská-
kání, běhání, hra s míčem, komunikace fair play, spolupráce atd.
Všechno je zapojeno vlastně do jednoho. Nejhezčí na tom je, že to není jen 
klučičí sport, ale je to i pro holky! Bývala to mužská záležitost, ale holky si 
to čím dál víc oblíbily. Zajímavou variantou jsou ragbyové „sedmičky“. To se 
nehraje v patnácti, jako klasické ragby, ale jenom v sedmi. Na stejně velkém 
hřišti. A to je nový olympijský sport. V roce 2016 na olympiádě v Riu „sed-
mičky“ vyhrály Australanky. Abychom nebyli mýleni, nejsou to ohromné těž-
kopádné dívky, ale jsou to atletky, které běhají po hřišti a házejí si balonem.
Pro holky je to určitě dobrý sport. Zejména pro ty mladší z 1. stupně základní 
školy. Naprosto přirozeně se naučí pohybovat ve sportovním prostředí, kde 
se musí vyhýbat. Občas tam dojde ke kontaktu, ale ten není nebezpečný, 
je řízený. Když je pak někdo strčí vedle lavice, je mnohem větší šance, že 
to zvládnou, než když nic podobného nedělají. Napomáhá to celkovému tě-
lesnému rozvoji. Netvrdím, že ragby je nejlepší na světě, sportů je hodně 
a každý, který je provozován s dobrými trenéry je pro děti prospěšný.

Vy	trénujete	u	nás	v	Řepích.	Co	vás	čeká	v	nejbližší	době?
Děláme prezentační dny ve všech třech základních školách, kde také má-
me kroužky, které jsou odpoledne jedenkrát za týden. Děti, které se chtějí 

ragby věnovat víc, zveme k nám na stadion (působíme na Petřinách) a tam 
mohou sportovat dál.
Nyní zveme všechny zájemce, aby si přišli k nám, na stadion, ragby vy-
zkoušet v pátek 24. 5. od 15 hod., tam si každý může sáhnout na ragbyový 
míč, vyzkoušet si hru, poznat trenéry a třeba si odnést i nějakou medaili. 
Chystáme i program pro rodiče.
Další možností, kde si ragby může vyzkoušet celá rodina, je v rámci odpo-
ledne „Move Week 2019“ v ZŠ Socháňova v úterý 28. 5. mezi 14 a 17 hod.
V našem klubu máme pokryté skoro všechny věkové kategorie, od malých 
až po dospěláky. My jsme tým, který je nový. Našim nováčkům dáváme 
mnohem víc prostoru než ostatní tradiční kluby v Praze, které mají zave-
dené týmy a hrají extraligu. My máme hodně nových hráčů a věnujeme se 
všem.

Děkuji za rozhovor.
Radka Sálusová

Ragbyová akademie Olymp Praha, z.s. poŘádá

DĚTSKÝ DEN
S RAGBY

PÁTEK 24. KVĚTNA
OD 15 HODIN

WWW.RAGBYOLYMP.CZ

STADION MARKÉTA
PRAHA 6 – PETŘINY

tel. 777 699 966

SOUTĚŽE O  CENY PRO KLUKY, HOLKY  I RODIČE

foto: Archiv Jana Macháčka
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Plán Klubu 17            květen 2019

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

Programy pro řepské seniory květen 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	 květnu:	 7.	 5.	 Klubové setkání, 
14.	 5. Beseda s Mgr. M. Svobodovou „Zásady 
správné životosprávy“, 21.	5.	Klubové setkání, 
28.	5.	Beseda s Mgr. M. Svobodovou „Prevence 
demence“.

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	květnu:	6.	5. Zrušeno, 13.	5. Klubo-
vé setkání, 20.	5. Klubové setkání, 27.	5. Klu-
bové 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	květnu:	1.	5.	Státní svátek, zavře-
no, 8.	5.	Státní svátek, zavřeno, 15.	5. Klubové 
setkání, 22.	5. Beseda s Mgr. M. Svobodovou 
„Zásady správné životosprávy“,	29.	5.	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	 květnu:	 7.	 5. Klubové setká-
ní,	 14.	 5.	 Beseda s J. Hájkem o jeho knize, 
21.	5. Jaro na zahrádce – výměna zkušeností, 
poznatků a nápadů, 28.	5. Klubové setkání. 

Klub	dobré	nálady
Setkávání vždy předposlední čtvrtek v měsíci 
od 17.00 hod., v CSZS, Bendova 1121, Praha 17 
Pod vedením Evy Gutové.
Program	v	květnu:	23.	5. Připomeneme si film 
Jiřího Voskovce a Jana Wericha, který už hod-
ně dlouho Česká televize nevysílala: PENÍZE 
NEBO ŽIVOT. Je to z jejich filmů ten nejlepší.

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	 květnu:	 6.	 5.	 Cvičení na židlích 
s pí Vaňkovou, 13.	 5. Klubové setkání s ju-
bilanty, 20.	 5. Beseda s Mgr. M. Svobodovou 
„Zdravý životní styl“, 27.	5. Cvičení na židlích 
s pí Vaňkovou. 

Kdy?

Ve středu 22. 5. nebo ve čtvrtek 23. 5. 2019
Přihlášky nejpozději do pátku 17. 5. 2019 na recepci CSZS, osobně 
nebo telefonicky 235 314 141 nebo 777 575 117.  
Účastníci mají hrazenou dopravu, vstupné na prohlídky. 
Zdravotní péče zajištěna.

Kam?      Karlovy 
Vary

Bližší informace:  
Mgr. Monika Čermáková 
tel. 235 314 141 nebo 775 59 17 00

Pojeďte s námi 
na seniorský výlet!



INFORMUJEME

Jsi řepský rodák? Vychodil jsi případně řepskou „Sorbonu“, tedy zá-
kladku v Gottwaldově ulici, dnes Žalanského? Hrál jsi třeba fotbal za 
řepský Slavoj, byl dobrovolný hasič či byl členem Sokola? Nebo jsi také 
protančil zábavy ve stařičké sokolovně nebo na „Čajích“ v ještě starší 
hasičárně? Nebo jsi dokonce nechyběl při bruslařských a hokejových 
kláních na rybníku Průhon, Kubišťák, Prasečák a u kostela, nebo při 
sáňkování na Kaménce a Hrdinově vrchu? Pamatuješ ještě osadu Bla-
tiny, starou Fialku, rybníky, řepské statky, Venclovu a Kratochvílovu 
zahradu a krásnou panenskou přírodu od Bílé Hory po Zličín? Neza-
pomněl jsi ještě na kino v sokolovně, letní kino na Výstavišti, divadlo 
U Piskáčků nebo přátelská setkání U Škopů (Jablečníka), Čechů nebo 
u legendární lípy? Tak to jsi přesně ty, kdo nesmí chybět při prvním 
ročníku setkání řepských rodáků v pátek 31. května od 17 hodin v řep-
ské Sokolovně. 
Je úplně jedno, zda ti je 40 nebo 100 let. Přijď si jen tak při sklenič-
ce popovídat a zavzpomínat s rodáky, které jsi možná neviděl několik 
desetiletí. Svou účast přislíbili někteří, co po bourání osady Blatiny 
museli Řepy opustit, když dostali náhradou jiné byty na druhém konci 
Prahy, nebo se odstěhovali z jiných důvodů. Jsme si vědomi, že všechny 
osobně pozvat nemůžeme, neboť na mnohé již nemáme spojení. Proto 
vás „Řepáci“ tímto prosíme, pokud máte na některé rodáky kontakty, 
uvědomte je o této akci a tuto informaci šiřte dál. 

Na tomto setkání si můžete zavzpomínat nad několika stovkami dobo-
vých snímků tvořících film promítaný na plátno. Tyto snímky zdobily 
publikace o řepské historii „Kniha o Řepích“ z roku 2006 a „Řepy krás-
né, Řepy mé“ z roku 2018. Několik posledních výtisků této druhé jme-
nované publikace, bude na tomto setkání v prodeji. 

Za všechny řepské chci tímto velice poděkovat Městské části Praha 17, 
že nám tyto prostory pro setkání poskytla a především starostce 
Mgr. Jitce Synkové, že nad touto akcí převzala záštitu.

Za svolávající: 
Jaroslav Hájek, mobil 603 414 828

Josef Czwartynský, mobil 774 996 128

Setkání řepských rodáků

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 7. 5. 2019 –  komentovaná prohlídka

„Proměny Holešovic“

Zaměříme se na holešovickou tržnici, řadu revitalizovaných 
továren jako ateliér J. Pleskota s výstavní síní, La Fabrika s di-
vadlem, kulturní dům Vnitroblok s pyramidou, DOX se vzdu-
cholodí, "holešovickou kobylu" s největším palácem z doby 
komunismu, bývalé vodní stavby a revitalizace pivovaru a pří-
stavu. Závěr bude v kavárně Croswey oproti nejnovějšímu pa-
láci Empiria u stanice metra Holešovice.

Sraz v 11 hod. v podchodu metra Vltavská. Prohlídku povede 
Ing. Stěnička ze spolku Pragos.  Doba trvání 1–1,5 hodiny. 
Vstupné 50 Kč.   

Program vycházek Prahou pro seniory 
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Ráda bych tímto poděkovala p. Pavlovskému Jev-
ženu za nález peněz na hlídaném parkovišti – Špa-
nielova 1290 a následné nahlášení a předání peněz na policii ČR. 
Tímto jsem zjistila, že jsou mezi námi lidé, kteří jsou poctiví! Kdyby 
takových lidí mohlo být víc, tak by svět byl hned krásnější.

Olexandra Ševeraková

Poděkování

Místo	konání:		Sokolovna	Řepy,	

Na	Chobotě	125/2b,	Praha	17	-	Řepy



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.

8.	5.	Slavnostní	koncert	u	příležitosti	výročí	konce	2.	světové	války, 
účinkuje: Hostivický pěvecký sbor pod vedením Hany Krejčové, na pro-
gramu: duchovní skladby a spirituály.
Kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné, od 18.00 hod.

16.	5.	Oslava	vzkříšení	–	Resurrectionis	celebratio, účinkuje:	vokální 
společenství CANTIO, na programu: česká a latinská středověká a rene-
sanční hudba s doprovodem bubnu i a cappella
Refektář, vstupné dobrovolné, od 15.30 hod.

19.	5.	Májový	koncert	Dua	Dacapo (Kateřina Macourková Hlaváčová – 
flétna, Michal Macourek – klavír), na programu: Franz Schubert, Philippe 
Gaubert, George Enescu, Josef Bohuslav Foerster a Antonín Dvořák.
Refektář, vstupné dobrovolné, od 15.30 hod.

26.	5.	Baroko	moderním	smyčcem v podání houslistky Dany Kláskové, 
na programu: J. S. Bach: Partita d-moll, Sonáta g-moll a E. Ysaÿe.
Kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné, od 17.00 hod.

29.	5.	Zahajovací	koncert	nového	orchestru	Collegium	Modern	Pra-
gue	Orchestra	pod vedením Michala Macourka a Petra Jiříkovského, na 
programu: slavné muzikálové árie v podání Michaely Gemrotové, Pavla 
Vítka, Mariana Vojtka a Jakuba Hübnera.
Koncert se koná za přispění CMP Orchestra, z. s. a jeho prezidenta Mi-
chaela Prostějovského. Vstupné dobrovolné bude použito ve prospěch 
Domova sv. Karla Boromejského a jeho pacientů.
Kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné, od 19.00 hod.

30.	 5.	 Krásná	 je	 rodná	 zem	 i	 v	 písni – vystoupení Ženského sboru 
Českého spolku v Košicích, na programu: slovenské, moravské a české 
lidové písně.
Refektář, vstupné dobrovolné, od 15.00 hod.

1.	6.	Dětská	pouť – zábavné odpoledne se soutěžemi k Mezinárodnímu 
dni dětí.
Zahrada Domova, vstupné dobrovolné, od 14.00 hod.

2.	6.	Harfa	a	violoncello – koncert absolventek Hudební fakulty AMU 
v Praze, jejichž cesty se po studiích rozdělily: zatímco Mileva Fialová 
(violoncello) odešla do zahraničí, vyučovala na konzervatoři ve švý-
carském Sionu a nyní působí jako zástupce koncertního mistra v Het 
Residentie Orkest v Den Haag (Nizozemí), je Lydie Härtelová (harfa) 
členkou Symfonického orchestru Českého rozhlasu a profesorkou Praž-
ské konzervatoře. Zazní skladby J. S. Bacha, B. Marcella, R. Schuman-
na, M. Tourniera a dalších.
Kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné, od 17.00 hod.

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

KALENDÁŘ AKCÍ

14

Domov	sv.	Karla	Boromejského
program na květen a začátek června 2019



PROGRAM KVĚTEN 2019 

Divadlo pro děti:  
Nezbedné pohádky

Divadelní komedie:  
Slavíci z Madridu

Setkání řepských rodáků  
v Sokolovně Řepy

Divadlo pro děti: O třech 
neposlušných kůzlátkách

Divadlo pro děti:  
O kohoutkovi a slepičce

V. Vondruška: Historická 
literatura vážně i nevážně

Koncert žáků:  
Pěvecké pozdravení jara

Začneme pohádkou “O Červené karkulce”, kde se setkáme s Karkulkou, 
kmotrou liškou a dobráckým strýčkem vlkem, který je schopen z hladu 
sníst i gramofonové desky, ale babičky by se ani nedotkl. A budeme po-
kračovat “O nezbedných kůzlátkách”, které dělají hodné babičce samou 
starost! Ale i s nimi to nakonec dobře dopadne, nebojte se! Délka: 50 min. 
Hraje: Divadlo Andromeda. Společenský sál KC Průhon. (vstupné 50 Kč)

Detektivní komedie Slavíci z Madridu se odehrává v chudém penzionu,  
v jehož blízkosti se koná známý a vyhledávaný hudební festival. K této 
příležitosti se v hotelu ubytují zajímaví hosté, kterým se ředitelka snaží 
splnit, co jim na očích vidí. Ovšem, možná kvůli absenci hotelového tre-
zoru ubytovaným celebritám někdo ukradne jejich zlaté Slavíky. Zvládne 
tuto situaci zachránit mladý Robert, člen bezpečnostní služby O. G. P., 
který k vyšetřování případu přijde jako slepý k houslím, protože chce za-
působit na chudou služku Terezku? Zvládne se tato situace vyřešit dříve, 
než penzion postihne skandál? Hraje: Divadelní seskupení Přeživší. Spo-
lečenský sál KC Průhon. (vstupné 90 Kč základní/70 Kč studenti a senioři)

Jsi řepský rodák? Vychodil jsi řepskou ZŠ na Gottwaldově ulici, dnes Ža-
lanského? Hrál jsi třeba fotbal za řepský Slavoj, byl dobrovolný hasič či 
člen Sokola? Protančil jsi zábavy ve stařičké sokolovně nebo na „Čajích“  
v ještě starší hasičárně? Nebo jsi dokonce nechyběl při bruslařských a ho-
kejových klání na rybníku Průhon, Kubišťák, Prasečák a u kostela, nebo 
při sáňkování na Kamence a Hrdinově vrchu? Pamatuješ ještě osadu Bla-
tiny, starou Fialku, rybníky, řepské statky, Venclovu a Kratochvílovu za-
hradu a krásnou panenskou přírodu od Bílé Hory po Zličín? Nezapomněl 
jsi ještě na kino v sokolovně, letní kino na Výstavišti, divadlo U Piskáčků 
nebo přátelská setkání U Škopů (Jablečníka), Čechů nebo u legendární 
lípy? Tak to jsi přesně ty, kdo nesmí chybět při prvním ročníků setkání 
řepských rodáků. Je úplně jedno, zda ti je 40 nebo 100 let. Přijď si jen tak 
při skleničce popovídat a zavzpomínat s rodáky, které jsi možná neviděl 
několik desetiletí. Za svolávající Jaroslav Hájek a Josef Czwartynský. Místo 
konání: Sokolovna Řepy. (vstup zdarma)

Pohádka o neposlušných kůzlátkách ve veršovaném loutkohereckém 
provedení. Loutky z ovčího rouna a veselé písničky za doprovodu flétny 
a kytary. Děti se během představení naučí písničky a společně si zazpívají 
a budou si hrát. Hraje: Pruhované panenky. Společenský sál KC Průhon. 
(vstupné 50 Kč)

Pořad obsahuje dvě pohádky, první O kohoutkovi a slepičce: Kdo by ne-
znal pohádku O kohoutkovi a slepičce, kterak se slepička snaží zachránit 
chamtivého kohoutka. Není právě lakomost a chamtivost hlavním téma-
tem nejen příběhu, ale i dnešního světa? A druhou Krabičkovou pohádku 
s jednoduchým příběhem, kde vystupuje král Krabicius, princezna Kra-
bička, babice Krabice a drak Krabičák. Pro děti od 3 do 8 let. Hraje: Malé 
divadélko Praha. Společenský sál KC Průhon. (vstupné 50 Kč)

Talk show se známým českým spisovatelem Vlastimilem Vondruškou. 
Vyprávění spisovatele o tom, co vlastně víme o životě středověkých lidí, 
co nám prameny mohou říci a co se už zjistit nedá a proč jsou učebni-
ce dějepisu nuda. Na příkladech z historických románů rozebírá někte-
ré zažité omyly a zavede posluchače rovněž do zákulisí literární tvorby. 
Posluchače určitě pobaví zážitky, které má s různými čtenáři, ale také 
ze spolupráce s filmem. Hledání vlastních kořenů není vždycky snadné,  
a zvláště dnes má svůj nezastupitelný smysl. Délka: 90 min. Společenský 
sál KC Průhon. (vstupné 90 Kč základní/70 Kč studenti a senioři)

Koncert žáků pěveckého oddělení lektorky Mgr. Evy Kováříkové za kla-
vírního doprovodu T. Rabase a J. Kováříka. Zazní lidové a národní písně, 
dále skladby Martiniho, G. B. Pergolesiho, W. A. Mozarta, F. Schuberta,  
A. Dvořáka, J. Ježka, A. L. Webera, Ch. Aznavoura, J. Kainara, K. Svobody, 
J. Herdena. V programu večera vystoupí tradičně jako host mladá kla-
víristka. Společenský sál KC Průhon. (vstup zdarma)

SOBOTA 15:00

STŘEDA 19:00

PÁTEK 17:00

SOBOTA 15:00

SOBOTA 15:00

STŘEDA 19:00

ČTVRTEK 18:00
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Výstava:  
Ota Janeček 

Ota Janeček (1919 – 1996) prochází za více jak půl století své aktivní 
umělecké tvorby neobyčejně složitým uměleckým vývojem zvratů  
a zdánlivě zcela odlišných malířských směrů. Od počátečních modigli-
anovských portrétů žen a kubistických zátiší začátkem čtyřicátých let, 
přes obrazy Rájů a Trav, obrazy Českého středohoří, velkoměst a před-
městí dospívá umělec až k zobecněným rostlinným motivům v cyklu 
Flóry, k buňce jako prazákladu života ve vesmíru a ke struktuře hmoty 
v šedesátých letech. Je to vývojová cesta od figurální malby, od zátiší, 
od krajiny viděné mnoha rozličnými způsoby, k nefigurální malbě, jež 
v tvorbě vykazuje všechny znaky abstrakce až na jednu drobnost - Ota 
Janeček odmítá tyto obrazy označit za abstraktní. Řečeno jeho slovy: 
„Jsou to obrazy světa kolem mne, obrazy věcí, jak je vidím i toho co  
o nich vím“. Tak, jako futuristé byli fascinováni světem techniky, je Ota 
Janeček okouzlen přírodou, všemi jejími formami, živými i těmi zdán-
livě neživými, makrosvětem i mikrosvětem. Výstavu můžete navštívit  
v galerii KC Průhon až do konce června 2019. (vstup zdarma)

SO 9-13
PO-PÁ 9-19
13

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

A4 Program KCP 05-19.indd   1 23.04.19   21:42
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Noc kostelů
Pátek 24. 5. 2019

Kostel sv. Martina, Praha - Řepy, Žalanského ul.

19:00 Zahájení, zvonění
19:30 Koncert (flétna, varhany)
20:00 Přednáška (románská architektura v Čechách)
20:30 Varhanní koncert
21:00 Pásmo hudby a rozjímání

19:00 Otevření kostela a zvonění na kostelní zvon
19:30 Komentovaná prohlídka kostela
20:15 Představení liturgických předmětů
21:00 Varhanní koncert
21:30 Večerní příběh
22:00 Koncert chrámového sboru
23:00 Závěr
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Dopoledne 2. dubna se opět na řepské radnici neslo ve velmi slavnostním duchu. Konalo se zde vítání nových občánků. 
Tentokrát však bylo výjimečné tím, že mezi uvítanými dětmi bylo také miminko, které se narodilo v Řepích jako první 
v roce 2019. Letos je naším prvním „řepánkem“ Damián Kolínský. Rodiče tak převzali od starostky Jitky Synkové nejen 
tradiční přání, květinu a drobný dárek, ale také šek, který Městská část každoročně věnuje prvnímu občánkovi roku.

Celý obřad byl jako vždy pečlivě připraven matrikářkami z Odbo-
ru občansko správního. Ke zdárnému průběhu jistě přispělo i vy-
stoupení dětí z MŠ Socháňova, které pod vedením učitelek Blanky 
Špátové a Pavly Pavelkové přítomným zazpívaly pásmo veselých 
písniček. A jak jinak – tematicky bylo vystoupení laděno k naro-
zení miminka. 
Ani tentokrát nechyběly gratulace a drobné dárky pro všechny děti 
a jejich rodiče z rukou starostky Jitky Synkové. Celou slavnost pak 
zakončilo společné fotografování. Fotografie s DVD jistě budou pro 
všechny zúčastněné milou vzpomínkou na tento den.

foto: -ras-

Přivítali jsme prvního řepánka roku 2019

Novými občánky se stali:

Sofie Stašáková, Silvie Vahalová, 
Emma Macková, David Hruška, 

Helena Kulková, Klára Beranová, 
Ema Švejdová, Tomáš Příhoda, 
Adéla Svojšová, Ota Pekárek, 

Damián Kolínský, Adrian Boček, 
Rozálie Němečková, Klára 

Cetkovská, Adéla Benešová, 
Robin Hudec, Tereza Firla, 

Mikuláš Koukol.

Milí	rodiče	nových	občánků		
naší	městské	části,

srdečně zveme Vás, Vaše děťátko i Vaše blízké 
k účasti na slavnostních obřadech „vítání občán-
ků“ Městské části Praha 17. Podmínkou k účasti je 
děťátko (do 1 roku věku), které má trvalý pobyt 
v Městské části Praha 17 + vyplněný dotazník. 
Připraven je pro Vás krátký kulturní program, včet-
ně drobné pozornosti od ÚMČ Praha 17. Z celé této 
akce je pořízen obrazový záznam a fotografie, kte-
ré jsou součástí dárku. Dotazník najdete na našich 
stránkách www.repy.cz nebo si ho můžete osobně 
vyzvednout na matrice (v přízemí) ÚMČ Praha 17, 
Žalanského 291 a vyplněný odevzdat matrikářce. 

-ras-

foto: -ras-
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1.  Volby do Evropského parlamentu se uskuteční  
v	pátek	dne	24.	května	2019	od	14.00	hodin	do	22.00	hodin	
a v	sobotu	dne	25.	května	2019	od	8.00	hodin	do	14.00	hodin.

2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu

ve	volebním	okrsku	č.	17001	
je volební místnost na Úřadě MČ Praha 17, Žalanského 291/12b, 1. patro 
(zasedací místnost)
pro voliče s trvalým pobytem:
Boršovská, Brunnerova	990 – 999, Březanova, Čistovická 135 – 140, 423, 
424, 470 – 475, 484, 514 – 516, 534, Gallašova, Hankova, Hořovského	141 
– 152, 476, 477, 479 – 481, 482, 669, K	Trninám 606 – 617, Kartounářů, 
Krolmusova 154 – 158, 160 – 166, 372, 402, 425, 426, 428, 429, 485 – 494, 
496, 497, 500, 510, 512, 517, 518, 602, 668, Laudova 1384 – 1387, Na	Fialce	
II, Obtočná, Opuková 168 – 176, 502 – 507, 641, 686 – 692, Otlíkovská, 
Selských	 baterií 153, 167, Skuteckého 1087 – 1089, 1178, 1379 – 1383, 
1387, 1388, Slánská 285, 391, 395, 405, 693, 694, 697, Součkova 980 – 989, 
Šedivého, U	Boroviček 590, 593, 605, 618, 

ve	volebním	okrsku	č.	17002	
je volební místnost na Úřadě MČ Praha 17, Žalanského 291/12b, 1. patro 
(obřadní síň)
pro voliče s trvalým pobytem:
Augustova, Engelmüllerova, Galandova 1656, Hekova, Hofbauerova, 
K	Mostku, K	Šancím, Karlovarská 126, 399, 427, 660, 814, 1711,1717, 1718, 
1723, č.e. 1 – 14, 23 – 25, 27 – 37, 39 – 40,  42 – 46, Ke	Kaménce, Kolínova, 
Kristiánova, Lehotského, Na	 Chobotě, Na	 Moklině, Pod	 Martinem, 
Reinerova, Severýnova, Slánská 269, 1706, U	Kaménky, Žalanského, 

ve	volebním	okrsku	č.	17003	
je volební místnost v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, pracoviště: Laudova	1024/10, 
přízemí (společenská místnost)
pro voliče s trvalým pobytem:
Brunnerova 1011, 1012, K	Trninám 936 – 947, 958 – 968, Laudova 1000 – 
1010, 1015 – 1017, 1020 – 1024, Na	Fialce	I, Součkova	948 – 957, Zívrova, 

ve	volebním	okrsku	č.	17004	
je volební místnost v ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111/19, 1. patro
pro voliče s trvalým pobytem:
Bazovského 1118 – 1120, Makovského 1146 – 1148, 1330, 1331 – 1341, 
1342, 1390, 1393, 1394, 

ve	volebním	okrsku	č.	17005	
je volební místnost v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, pracoviště: Laudova	1024/10, 
1. patro – družina
pro voliče s trvalým pobytem:
Makovského 1177, 1398, Nevanova 1043 – 1055, 1069 – 1079, Slánská 
1389, Šímova, 

ve	volebním	okrsku	č.	17006	
Volební místnost v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, pracoviště: Laudova	 1024/10, 
1. patro – družina
pro voliče s trvalým pobytem:
Laudova 1030, 1031, Nevanova 1028, 1029, 1032 – 1042, 1057 – 1068,

ve	volebním	okrsku	č.	17007	
je volební místnost v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, pracoviště: Laudova	1024/10, 
1. patro – družina
pro voliče s trvalým pobytem:
Laudova	 1013, 1014, 1018, 1019, 1025 – 1027, Skuteckého 1086, 1395, 
1705, č.e. 49, Zrzavého,

ve	volebním	okrsku	č.	17008	
je volební místnost v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, pracoviště: Laudova	1024/10, 
1. patro – družina
pro voliče s trvalým pobytem:
Mrkvičkova, Plzeňská 1125,

ve	volebním	okrsku	č.	17009	
je volební místnost v ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111/19, 1. patro
pro voliče s trvalým pobytem:
Bazovského 1115 – 1117,	 Bendova, Španielova 1111, 1124, 1261 – 1266, 
1313 – 1315, 1378, 1701, Žufanova	1092 – 1099, 1112, 1113, 1114,

ve	volebním	okrsku	č.	17010	
je volební místnost v ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111/19, 1. patro
pro voliče s trvalým pobytem:
Bazovského	 1228 – 1231,	 Makovského 1179, 1349, 1392, Slánská 1678, 
č. e. 48, Šimonova, 

ve	volebním	okrsku	č.	17011	
je volební místnost v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Socháňova 1139/19, 1. patro
pro voliče s trvalým pobytem:
Drahoňovského	810, Jiránkova, Plzeňská 75, 78, 89, 276, 282, 283, 371, 
435, 1710, Slánská 381,	Socháňova	1126 – 1134, 1139, 

ve	volebním	okrsku	č.	17012	
je volební místnost v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Socháňova 1139/19, 1. patro
pro voliče s trvalým pobytem:
Drahoňovského	 1149, 1192, 1708, Plzeňská 1708, 1716, Vondroušova	
1150 – 1169, 1181 – 1188,

ve	volebním	okrsku	č.	17013	
je volební místnost v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Socháňova 1139/19, přízemí
pro voliče s trvalým pobytem:
Drahoňovského	 1180, Makovského 1202 – 1206, 1397, 1676, Socháňova	
1220, Vondroušova 1189 – 1191, 1193 – 1201, 1207 – 1218,

OZNÁMENÍ
o	době	a	místě	konání	voleb	do	Evropského	parlamentu

Starostka	městské	části	Praha	17,	Mgr.	Jitka	Synková
V souladu s ustanovením § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu  

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  

oznamu je:
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ve	volebním	okrsku	č.	17014	
je volební místnost v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Socháňova 1139/19, 1. patro
pro voliče s trvalým pobytem:
Galandova 1232 – 1246, Španielova 1254 – 1260,

ve	volebním	okrsku	č.	17015	
je volební místnost v ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111/19, 1. patro
pro voliče s trvalým pobytem:
Španielova 1267 – 1293,	Žufanova 1703, 1714,

ve	volebním	okrsku	č.	17016	
je volební místnost v ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111/19, 1. patro
pro voliče s trvalým pobytem:
Španielova	1247 – 1253, 1294 – 1312, 1316 – 1329,

ve	volebním	okrsku	č.	17017	
je volební místnost v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Socháňova 1139/19, 1. patro
pro voliče s trvalým pobytem:
Makovského 1140 – 1145, 1219, 1222 – 1227, Socháňova 1175,1176, 1221, 
Vondroušova 1170 – 1174, 

ve	volebním	okrsku	č.	17018	
je volební místnost v Kulturním domě na Bílé Hoře, Ke Kulturnímu domu 
č. 439/14, přízemí
pro voliče s trvalým pobytem:
Čistovická 82, 90, 92, 95, 179 – 181, 197 – 199, 234, 237 – 247, 249 – 252, 
259, 349, 353, 355, 356, 363, 367, 374 – 376, 383, 386, 387, 398, 406, 411, 
412, 413, 415, 446 – 449, 499, 519, 1700, 1707, 1724, 1725, 1726, 1729, 
Dobnerova, Doubravínova, Hořovského 385, 397, 403, 409, 410, 416, 
417, 419, 522 – 527, K	Motolu, Karlovarská 1, 3, 4, 48, 49, 64, 191 – 196, 
200, 227, 301, 326 – 328, 337, 339, 343, 380, 459, 663, 1677,1698, 1702, 

Ke Kulturnímu	domu, Krolmusova 348, 358, 368, 377, 378, 384, 388, 392, 
408, 418, 430, 431, 433, 441, 464 – 467, 498, 520, 521, 695,  Kutrovická, Na	
Bělohorské	pláni, Opuková 305 – 307, 314 – 317, 319, 357, 373, 393, 407, 
436, 440, 511, 513, 532, Podkrkonošských	tkalců, Prefátova, Řetězokovářů, 
Selských	baterií 309, 311 – 313, 318, 321, 322, 396, 437, 452, Slánská	1699, 
Třanovského, U	Boroviček 189, 190, 253 – 257, 645, 648, 649, 650, 1709.

3.  Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost 
a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, 
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, 
cestovním průkazem České republiky), nebo totožnost a státní občanství 
jiného členského státu Evropské unie.

4.  Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb do 
Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Evropského 
parlamentu volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5.  Voliči, který není zapsán ve výpisu ze seznamu voličů pro volby 
do Evropského parlamentu, okrsková volební komise hlasování 
neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz nebo 
předloží potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného 
zastupitelským úřadem nebo potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů 
pro volby do Evropského parlamentu v souvislosti se změnou trvalého 
bydliště a prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku.

6.  Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je 
povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi.

7.  Je-li	 ve	 volebním	 okrsku	 obsažena	 celá	 ulice,	 nejsou	 vypsána	 čísla	
popisná,	event.	evidenční.

PRAHA

Hlavní dráha RWY 06/24

Vedlejší dráha RW
Y 12/30

SUCHDOL

KLADNO

JENEČ

V provozu

08:00
až

18:00

V provozu

08:00
až

18:00

V provozu

18:00
až
08:00

V provozu

18:00
až
08:00

V případě nepříznivého počasí může být oprava přerušena
a termín posunut.

Uzávěra hlavní RWY 06/24 – Broušení křížení drah

od 10. 5. do 15. 5. 2019
od 08:00 do 18:00

Opravovaný úsek hlavní dráhy

Provoz na vedlejší dráze ve smeru na Kladno (2 950 m) 
od 08:00 do 18:00 hodin

Opravovaný úsek hlavní dráhy

Provoz na vedlejší dráze ve směru na Kladno (2 950 m)
od 08:00 do 18:00 hodin.

Hlavní dráha v provozu v obou směrech 
od 18:00 do 08:00 hodin.

V květnu bude z důvodu pravidelné jarní údržby a dalších nezbytných prací 
uzavřena hlavní ranvej 06/24.  Oprava bude rozdělena do dvou fází a bude 
probíhat pouze v denní dobu od 8 do 18 hodin. V první etapě v období od 
10. 5. do 15. 5. 2019 bude letecký provoz probíhat na zkrácené vedlejší 
dráze pouze ve směru na Kladno, a to z důvodu broušení na křížení drah. 
V druhé etapě, která je naplánovaná na období od 18. 5. do 23. 5. 2019, 
se bude brousit a opravovat zbytek hlavní dráhy a provoz bude probíhat 
na vedlejší dráze 12/30, a to v obou směrech. 

V nočních hodinách, tedy od 18 do 8 hodin, bude provoz převeden zpět na 
hlavní dráhu. Z důvodu efektivního využití období uzávěry hlavní dráhy, 
které negativně ovlivňuje hustě osídlené oblasti Prahy a Kladenska, bu-
dou v tomto období na dráze a v její blízkosti provedeny další nezbytné 
práce. V případě nepříznivého počasí může být oprava přerušena a termín 
posunut.

Hana van der Hoeven,
Letiště Praha a.s.

Uzávěra hlavní vzletové a přistávací dráhy 
na Letišti Václava Havla Praha

Vedlejší dráha RW
Y 12/30

SUCHDOL

KLADNO

JENEČ

PRAHA

Hlavní dráha RWY 06/24

V provozu

08:00
až

18:00

V provozu

08:00
až

18:00

V provozu

18:00
až
08:00

V provozu

18:00
až
08:00

od 18. 5. do 23. 5. 2019
od 08:00 do 18:00

Uzávěra hlavní RWY 06/24 – Jarní údržba a broušení dráhy

V případě nepříznivého počasí může být oprava přerušena
a termín posunut.

Druhá část opravy hlavní dráhy + jarní údržba
Dráha bude v provozu v nočních hodinách 
od 18:00 do 08:00 hodin.

Provoz na vedlejší dráze v obou směrech
od 08:00 do 18:00 hodin.
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ZŠ Jana Wericha

Jak možná tušíte z nadpisu, ve zprávě o 9. ročníku Noci s Andersenem 
v ZŠ Jana Wericha jsme se rozhodli dát prostor dojmům účastníků:

„29. 3. byl Andersen. Byla tam třída 2. A, 2. C, 1. D a 1. B. Zpívali jsme 
písničky a poslouchali jsme pohádky. Spali jsme ve škole.“ 
„Bylo dobré jídlo. Byla hymna, přišla spisovatelka a četla nám. Byla 
tam velká žíněnka, měli jsme spacáky, prostě dobrý.“
„Noc s Andersenem byla úžasná. Když jsme se probudili, bylo to nejlep-
ší na světě! Hlavně když jsme jedli, to byla mňamka. Asi si s tím mamin-
ky daly hodně záležet.“
„Moc se nám líbila Noc s Andersenem. Líbilo se nám představování kní-
žek, dobré jídlo, spaní a různé hry. Líbilo se nám, jak jsme dělali diva-
dlo. Moc nám chutnal čaj a kytara byla výborná.“
„Bylo to úžasný, že jsme mohli spát, kde chceme!“
„Mně se nejvíc líbilo spaní v měkkém spacáku. Bylo to hezký.“
„Mně se líbilo, že jsme vstávali v 6 ráno.“
„Mně se nelíbilo, že jsme vstávali v 6 ráno.“
„Bavilo mě tancování s kamarádkami. A spaní ve spacáku. A připravo-
vání spacáku. A ještě mě bavilo, jak jsme hráli divadlo, naše téma bylo: 
kyselé okurky ve sklenici. Bylo to fajn.“

„Já jsem spal na žíněnce v 2. A.“
„Mě se nejvíc líbilo spaní ve spacáku a povídání s kamarádkami, líbilo 
se mi, že jsem byla dlouho vzhůru a že moje kamarádka měla svítícího 
plyšáka.“
„Jsme rádi, že jsme vystupovali. Děkujeme za velký potlesk.“
„Jsme rádi, že k nám někdo přišel. Děkujeme, že jsme měli dobroty. 
Děkujeme paním učitelkám a učitelům.“
„Takže my jsme spali v naší třídě, zpívali jsme a hráli jsme hry. Přišla 
paní spisovatelka a říkala nám pohádku. A pak jsme šli spát.“
„My osobně jsme se na to hodně těšili. Je to bezva, že jsme mohli spát 
vedle kamarádů, a ne doma sami. Za to palec nahoru, jako vážně. Hráli 
jsme hry, představení, divadlo a k tomu pan učitel hrál na klavír. Škoda, 
že už je to za námi.“
„Andersen byl hezký, akorát se na něm občas nevyspíte, ale jinak je 
hezký. Hodně se tam zpívá a na konci každý, kdo tam byl, dostane kar-
tičku, že byl na Andersenovi. Vždycky vám tam rádi pomůžou. Anderse-
na vám doporučujem.“
Tak za rok na shledanou!

Děti z 2. A a 2. C

„Andersen je nejlepčí!“

foto: Barbora Bousová

V úterý 9. dubna se na hřišti ZŠ Ja-
na Wericha konal turnaj v softbalu 

o Pohár Věry Čáslavské. Soutěže se 
zúčastnila družstva čtyř základ-
ních škol z Prahy 6 a naše školní 

družstvo. Náš tým splnil očeká-
vání, naprosto hladce porazil své 

soupeře a zvítězil. O tento úspěch se 
zasloužili všichni nominovaní hráči – 

V. Sedláčková, J. Kadlecová, M. Fid-
ler, T. Habart, R. Černý, Š. Sedláček, 

A. Tomanová, N. Machová, K. Žilinová, 
D. Orálková a L. Merxbauerová.

K výborné atmosféře a průběhu turnaje 
přispělo nejen hezké počasí, ale i dvojice 
rozhodčích Mikuláš Klas a Marek Malý, kte-
ří jsou hráči českého reprezentačního týmu 

mužů. 
Těší nás, že Mikuláš byl žákem ZŠ Jana Weri-

cha a se softbalem začínal právě v našem 
školním klubu.

Václav Soukup

Pohár Věry Čáslavské 
v softbalu

Den učitelů
Den učitelů letos připadl na čtvrtek 28. 3. 2019. Žáci a žákyně z dru-
hého stupně si přišli na první stupeň vyzkoušet, jaké to je stát za 
katedrou a mladší spolužáky něco naučit. Do 3. C přišly dvě žákyně 
z 8. A, Nikol a Julie, a ujaly se hodiny matematiky. S třeťáky procvičily 
ústně s kartičkami násobení a dělení v oboru do 100. Potom s dětmi 
napsaly pětiminutovku a zahrály si na Krále násobilky, kterého děti 
vždycky s jásotem vítají. Poté naše mladé paní učitelky přistoupily 
k počítání příkladů na tabuli, třeťáci se hodně hlásili a pěkně praco-
vali. Na konci jsme společně hodinu zhodnotili, jak se kdo snažil, co 
se mu povedlo a co mu třeba tolik nešlo. Ale všechny děti byly pochvá-
leny a dostaly od starších spolužaček za odměnu bonbóny.  Za třetí 
třídu chceme žákyním z 8. A  moc poděkovat za skvělý nápad a pěknou 
poučnou hodinu!

Olga Černohorskáfoto: Václav Soukup
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ZŠ genpor. Františka Peřiny

Již dříve jsme vás informovali o zapojení naší základní školy do projek-
tu „Multikulturní výchova na ZŠ genpor. Františka Peřiny.“ Cílem bylo, 
a i nadále je, zavést multikulturní výchovu v naší škole a to začleněním 
výukových materiálů, které vytvořili naši pedagogové. Toto začlenění 
probíhá napříč předměty i třídami.     

Velkým přínosem tohoto projektu byla možnost výjezdů našich žáků 
do zahraničí. Během měsíce dubna tak někteří z nich vycestovali do 
Francie, Rakouska, Německa, Maďarska, Polska a na Slovensko. O prů-
běhu jejich cest vás nyní informujeme. 

Mgr. Jarmila Pavlišová, ředitelka školy

Jak probíhá multikulturní výchova v naší škole

Krásy Solnohradských jezer
Krásy Solnohradských jezer je název výletu, na který se v první polo-
vině dubna vydali vybraní žáci třetích a čtvrtých tříd s pedagogickým 
doprovodem.
První zastávka našeho třídenního výletu byla v dobrovolnické farmě Gut 
Aiderbichl uprostřed nádherné přírody. Žije zde více než 1000 zachráně-
ných zvířat. Byli jsme překvapeni, že některá zvířátka procházela farmou 
volně, naštěstí byla všechna velmi přátelská a děti z nich byly nadšené. 
I když jsme se s farmou loučili neradi, na programu jsme tento den ještě 
měli historický Salcburk s plavbou po řece Salzach. Při procházce městem 
jsme obdivovali krásnou architekturu historického centra města a řadu 
významných budov, například Mozartův rodný dům. I když aprílové poča-
sí si s námi první den trochu pohrálo, měli jsme obrovské štěstí a rakous-
kými horami nás další den provázelo sluníčko. Po snídani jsme vyrazili 
do romantického Hallstattu. Jízda pozemní lanovkou Salzbergbahn do 
horní stanice Hallstätter Hochtal v nadmořské výšce 838 m a Hallstatt-
ský Skywalk, což je plovoucí vyhlídková plošina s nádherným výhledem 
na středověký Hallstatt, všechny doslova ohromily. 
Děti byly nadšené a to ještě netušily, že hlavní atrakce je odpoledne te-
prve čeká – návštěva solných dolů v německém Berchtesgadenu. Jízda 
podzemním vláčkem, skluzavka z klád, plavba po podzemním jezeře… 
Bohužel náš výlet se třetím dnem nachýlil ke konci. S Rakouskem jsme 

se rozloučili procházkou po břehu jezera Wolfgangsee v malebném 
S. Gilgenu a unavení, ale plní zážitků, jsme se vydali na cestu domů.
Výlet se vydařil na jedničku. Do Prahy se děti vrátily s novou chutí 
k učení se cizím jazykům, aby si příště s prodavači v místních obchůd-
cích a případně i s japonskými turisty, které u jezera potkaly, popoví-
daly přeci jen lépe. 

Mgr. Lucie Odehnalová

foto:  Archiv školy

Bavorská pohádka aneb pohádka moderní doby 
s nádechem minulého
Byly nebyly páté, šesté a sedmé třídy, které se za devatero řepskými 
horami a devatero řekami sešly v neděli 14. 4., neboť se rozhodly, že se 
vydají do světa. Cesta utekla vcelku rychle a my jsme dorazili do Lego-
landu v Německu nedlouho po otevření jeho bran. Legoland je zábavní 
park, který se pyšní velkým množstvím zábavních atrakcí a různých sta-
veb, to vše stylově vycházející ze stavebnic Lego. Domnívám se, že není 
možné zcela popsat, co vše se v tomto ohromném zábavním parku na-
chází. Celý den v hravé atmosféře utekl svižným tempem a naše výprava 
se vydala směr Mnichov k místu našeho ubytování. 
Druhý den se nesl ve znamení kultury v podobě zámků a okouzlující pří-
rody. Jeden z hlavních bodů programu byl velkolepý zámek Neuschwan-
stein, který se ve své vznešenosti tyčí v ještě vznešenějších bavorských 
Alpách. Tento zámek nechal postavit Ludvík II. Bavorský, objevil se v ně-
kolika filmech a mimo jiné inspiroval i Walta Disneyho ke stvoření Slee-
ping Beauty Castle. Tento zámek byl skutečně pohádkový a dechberou-
cí. Po vstupu do zámku dostala celá naše výprava sluchátka s výkladem 
v českém jazyce a poté jsme už jen mohli obdivovat krásu interiéru zám-

ku, jakož i pěkný výhled z oken Neuschwansteinu na půvabné okolí. Další 
zastávka byla středisko Garmisch Partenkirchen a zejména procházka 
soutěskou Partnachklamm, která je považována za jednu s nejkrásněj-
ších soutěsek v Alpách a to zcela právem. Kulturou i přírodní krásou na-
bitý den jsme zakončili v centru města Mnichova, konkrétně procházkou 
historickým centrem, návštěvou Marienplatz. Na konci druhého dne jsme 
usínali s pocitem, že jsme zažili a viděli mnoho nevšedního.
Náš závěrečný poznávací den byl ve znamení letadel, konkrétněji návště-
va Letiště Franze Josefa Straußeho v Mnichově, Olympijského stadionu 
rovněž v Mnichově. Děti měly možnost dozvědět se spoustu zajímavých 
informací o fungování letiště, o druzích letadel a jejich fungování, ale 
i o leteckých aerolinkách. Obohaceni zajímavými zážitky z letiště jsme se 
vydali směrem k Olympijskému stadionu v Mnichově, který byl postaven 
roku 1972 u příležitosti konání letních olympijských her. 
Na závěr je na místě velké poděkování všem těm, kteří se podíleli na 
uskutečnění toho zájezdu!

Radka Malenová
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Levandulovááááá… aneb jak jsme strávili 
nezapomenutelné dny v jižní Francii

3. až 7. duben nebyly pro některé osmáky a deváťáky vůbec všední dny, 
naopak, většina z nich by vám řekla, že na tyto dny nikdy nezapomene. 
A stejný dojem jsme si odvezli i my – učitelé. A odkud??? Z jižní Francie…
V den příjezdu jsme navštívili Monte Carlo, které nás přivítalo svým 
slavným casinem, které jsme ale pochopitelně mohli obdivovat jen 
zvenku, na rozdíl od úchvatného oceánografického muzea, kde by se 
dal jistě strávit celý den, ovšem nás ještě čekala podvečerní procházka 
městečkem Cannes, kde jsme si jako o život fotili vesměs nečitelné pod-
pisy slavných hvězd filmového plátna. 

Druhý den se nenechal zahanbit a provoněl celé naše dopoledne exkur-
zí v tradiční parfumerii Grasse, kde nejen dívčí část naší výpravy sku-
povala jeden parfém za druhým, aby byli, jak s gustem opakovala paní 
prodavačka, „ó-lalááá“. 
Zdálo by se, že nákupní horečka bude vrcholem celého dne, ovšem to 
jsme ještě netušili, jakou nádheru má pro nás přichystanou příroda 
francouzského venkova, proslulého nekonečnými poli levandule. Fialo-
vé kvítky sice ještě dělaly drahoty, ale doslova pastvou pro oči byla ob-
last Vedron, kde jsme mohli na šlapadlech prozkoumat stejnojmenný 
kaňon s nebezpečně krásnou tyrkysovou vodou v něm.
Třetí den jsme zahájili návštěvou středověkého hradu v Grimaud, odkud 
jsme místním vláčkem dojeli do „francouzských Benátek“ – městečka na 
vodě (jak se mu přezdívá) Port Grimaud. Malebné městečko, ovšem to-
ho času spíše „ve vodě“, neboť nás zde zastihl lehký jarní deštík. To nás 
ovšem nevykolejilo, zejména proto, že odtud už jsme nejeli vláčkem, 
ale lodí. Ta nás dopravila přímo do slavného St. Tropez, které obchází 
sláva francouzských komedií o četníkovi (Louis de Funés) a legendár-
ní B. B. Nešlo proto nenavštívit místní muzeum četnické stanice. Není 
proto divu, že při zpáteční cestě znělo naším autobusem opakovaně 
„duliduliduli Saint-Tropez“ a „levandulovááááááá“.

J. Fridrichová

Královské Polsko
Ve dnech 24. dubna až 26. dubna 2019 se uskutečnil poslední zájezd 
našich žáků. Tentokrát s názvem Královské Polsko. Vyrazili jsme brzy rá-
no směrem do  polského Krakova, královského města s nejzachovalejším 
historickým centrem. Prošli jsme se židovskou čtvrtí Kazimierz, prohléd-
li královský hrad Wawel s královskou katedrálou a palácem, navštívili 
Rynek Glowny s tržnicí Sukiennici, Marianský kostel. Druhý den jsme 
vyrazili do bizoní farmy v Pszczyně. Největší zážitek jsme ale měli z ná-
vštěvy zábavního parku EnergyLandia. EnergyLandia je největší zábavní 
park v Polsku s moderními atrakcemi, včetně nejrychlejší (142 km/h) 

a nejvyšší (77 m) horské dráhy v Evropě – Mega Coaster HYPERION. Třetí 
den jsme se přesunuli do Ostravy, kde jsme navštívili Velký svět techniky. 
Přišli jsme na kloub fungování města nebo lidského těla, strojem času 
jsme se proletěli do pravěku k mamutům, pochopili jsme, co je to vlastně 
duha nebo bouřka. Poslední zastávkou byl Bolt Tower. Bolt Tower nebo 
také „šroubová věž“ je nástavba vysoké pece č. 1 v Dolní oblasti Vítkovic 
v Ostravě. S pecí má výšku 77,7 metrů, samotná nástavba jen 25 metrů. 
Bolt Tower je nejvyšším geografickým bodem ve městě. Po této skvělé 
prohlídce jsme vyrazili směr Praha.

foto: L. Krauseová

Krásky na Dunaji
V rámci projektu poznávání různých kultur a etnik se někteří žáci čtvrté-
ho, pátého a šestého ročníku vydali na třídenní cestu, během níž navštívi-
li známá místa na jižní Moravě a krásky na Dunaji – Bratislavu a Budapešť. 
První den jsme se cestou na Slovensko zastavili v Dolních Věstonicích, kde 
jsme navštívili archeologickou expozici Věk lovců a mamutů. Děti si mohly 
prohlédnout kostěné i kamenné předměty, umělecky zpracované plastiky 
a získat informace o jednotlivých fázích vědeckých výzkumů. Po procházce 
Pavlovskými vrchy jsme se vydali autobusem na cestu do Bratislavy.
Druhý den jsme zamířili do hlavního města Maďarska Budapešti. Do-
poledne jsme navštívili tradiční maďarskou tržnici s místními specia-
litami. Poté jsme se vydali po Vaciho třídě k nejvýznamnější duchovní 
stavbě Maďarska bazilice sv. Štěpána, která se nachází nedaleko budo-
vy Parlamentu. V kapli se také nachází vzácná relikvie, nabalzamovaná 
pravá ruka první ho maďarského krále Štěpána, později prohlášeného 
za svatého. Odpoledne jsme zamířili na Gellértův vrch, ze kterého je 
nádherný pohled na celou metropoli. Po prohlídce citadely jsme zamí-
řili do Matyášova chrámu v hradní čtvrti. Pro Maďary je stejně význam-
ný jako pro nás Chrám sv. Víta. 

Třetí den jsme věnovali prohlídce Bratislavy. Během okružní jízdy jsme 
přejeli pět bratislavských mostů. Nejvíce nás zaujal Nový most s vyhlíd-
kovou věží. Mohli jsme si jej také prohlédnout z Bratislavského hradu, 
sídla prezidenta. Prošli jsme se také kolem nejpozoruhodnější stavby 
města, budovy Slovenského rozhlasu, která má tvar obrácené pyrami-
dy. Plní dojmů jsme se ve večerních hodinách vrátili zpět do Prahy.

Mgr. Vladislava Zítková

foto:  Archiv školy



23

PRO RODIČE A DĚTI

Radost z lyžování a her na sněhu měly děti z MŠ Bendova 
v Krkonoších – Horních Mísečkách. Poslední týden lyžař-
ské sezony v březnu připomínal zimu, napadl čerstvý sníh, 
mrzlo i svítilo sluníčko. Letošní sněhová nadílka byla stále 
velká, souvisle leželo více než 1 metr sněhu. Pořádání lyžař-
ských ozdravných pobytů je v naší MŠ dlouholetou tradicí. 
Lyžování je jedna z pohybových aktivit, která rozvíjí celko-
vou tělesnou zdatnost dětí. 
Výcvik probíhá s učitelkami a lyžařskými instruktory. O zpes-
tření a zábavu se postaral i lyžař dráček Fany. Většina dětí 
měla zvládnuté lyžařské začátky a začátečníci se velmi rych-
le naučili pohybu na lyžích. Všichni nakonec zvládli projet 
slalom mezi brankami, vyjet do kopce na vleku a zastavit. 
Za šikovnost a sportování na horách děti dostaly na závěr 
pobytu medaili, diplom a sladkou odměnu.

Za MŠ Bendova I. Panochová

Jarní lyžování dětí MŠ Bendova

Tatínkové ve školce
V měsíci březnu se v naší MŠ uskutečnil již druhým rokem projekt „TATÍN-
KOVÉ ČTOU DĚTEM“. Ve vybraných dnech, v rámci března – měsíce knihy, po 
obědě přicházeli tatínkové do naší třídy žlutých šnečků číst dětem pohád-
ku. Následně jsme si s dětmi o pohádce povídali, děti si dobře pamatovaly 
čtené příběhy a vytvořily k dané pohádce nádherné ilustrace.
Byly to příjemné chvíle pro děti i pro tatínky. Tatínkové mohli nahlédnout 
do běžného chodu třídy a na vlastní kůži si vyzkoušet, jaké to je zvládnout 
a udržet pozornost ve třídě malých dětí. Musíme uznat, že tatínkům to šlo 
na výbornou.
Z takto společně strávených chvil máme všichni nezapomenutelné zážitky.
V tomto duchu se budeme snažit pokračovat i příští rok.

Ilona Weishauptová a Marie Valentová,
MŠ Socháňova

Rozálie Vacková, 2. cena v Mezinárodní houslové 
soutěži J. Micky 2019

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

Jarní	
soutěžní	nadílka

foto:  Archiv školky

foto:  Archiv školky

V březnu tohoto roku bylo v ZUŠ Blatiny pořádně rušno. Vyvrcholily přípravy velkého 
koncertu, který se uskutečnil v rámci oslav k 20. výročí založení školy v Břevnovském 
klášteře.  
V průběhu března se také naši žáci zúčastnili řady soutěží, ve kterých dosáhli nemalých 
úspěchů. V Mezinárodní houslové soutěži Josefa Micky získala Rozálie Vacková ze 
třídy BcA. Pavla Herajna 2. cenu v I. kategorii a byla v této kategorii první mezi všemi 
účastníky z České republiky. 
V krajském kole soutěže ZUŠ ČR v komorní hře získalo flétnové trio pod vedením 
MgA. Lenky Chmelové 3. cenu v III. kategorii. 
Žákyně literárně dramatického oddělení Ella Vápeníková a Viktorie Halíková, ze třídy 
Mgr. Dagmar Hubičkové, postoupily do krajského kola přehlídky dětských recitátorů 
„Dětská scéna 2019“. 
Gratulujeme všem žákům k úspěchu a jejich pedagogům děkujeme za přípravu.

Vedení ZUŠ Blatiny 
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Klub seniorů Řepy zahájil 
letní pétanquovou sezónu
V pátek 5. dubna se na hřišti v Bendovce konal tzv. „Zahajovák“ letní 
pétanquové sezóny. Sluníčko se na nás usmívalo a my, senioři, jsme 
si užívali krásné řepské dopoledne.
Děvčata vyčistila hřiště od nečistot a dokonce Evička se pustila i do 
umývání laviček, aby bylo vše přichystané. Vodou jsme symbolicky 
pokřtili naše kovové pétanquové koule, které celou zimu odpočívaly. 
„Koulím zdar“ se ozvalo z našich hrdel po celém areálu. Vylepšili jsme 
to ještě heslem „Kdo neskáče, není hráč“, a tak jsme se dali i do ská-
kání. Slavnostním prvním hodem sezónu zahájila předsedkyně na-
šeho klubu a už se to rozdělovalo do družstev, aby se hra pétanque 
rozběhla na plné obrátky.  
Zápasy jsme si tentokrát zahráli pro radost. Zasmáli jsme se našim 
chybám a nestačili se divit, jak ty koule létaly, kam jenom samy chtě-
ly. Hřiště v areálu Bendovka nám ukázalo své záludnosti a chvílemi 
se nám zdálo, že nás chce vytrestat za to, že jsme ho celou zimu 
zanedbávali. Věříme, že my se naučíme na tomto hřišti hrát dobrý 
pétanque a že si hřiště spíš pohraje s našimi soupeři, například při 
zápasech Pražské ligy. 

Ria Szitányiová

Pozvánka 
na dvojzápas 

1. České ligy v pétanque 
smíšených šestičlenných družstev 

ve středu 8. května 2019
Místo konání:  Softballové hřiště v areálu ZŠ Jana Wericha,  

Španielova 19/1111, 163 00 Praha 17 – Řepy

Od 9 hod.  SK Pétanque Řepy – Petank Club Praha 6 
Pět zápasů jednotlivců mužů + jeden zápas 
jednotlivkyň žen

Od 10.15 hod.  Jeden zápas trojic mužů + jeden zápas mix.  
(muži + žena)

Od 11.30 hod.  Dva zápasy dvojic mužů + jeden zápas mix  
(muž + žena)

Od 14 hod.  SK Pétanque Řepy – Kulová osma Praha 8 
Pět zápasů jednotlivců mužů + jeden zápas 
jednotlivkyň žen

Od 15.15 hod.  Jeden zápas trojic mužů + jeden zápas mix.  
(muži + žena)

Od 16.30 hod.  Dva zápasy dvojic mužů + jeden zápas mix  
(muž + žena)

Za vedení SK Pétanque Řepy: Procházka Josef

15. ROČNÍK NOHEJBALOVÉHO TURNAJE
neregistrovaných hráčů (ženy bez omezení)

„O POHÁR STAROSTKY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 17“

sobota 18. května 2019
Hřiště u řepské Sokolovny, ul. Na Chobotě 125, Praha 17 

Soutěží tříčlenné týmy, které mohou být i smíšené.
Registrace týmů: 9.30 – 9.45 
Slavnostní výkop v 10 hodin

Těšíme se na vás!
Přihlášky zasílejte do 18. 5. 2019 na adresu: Jan Kechner, Všehrdova 21/435,  

118 00 Praha 1, e-mail: ferklova.petra@centrum.cz

Informace: 603 438 053
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AKCE V KVĚTNU V MC ŘEPÍK

15. 5. od 18 hodin – KURZ VEČERNÍHO LÍČENÍ S MARTINOU
Přijďte si pro rady a tipy na večerní líčení. Co je nyní „IN“? Nejdříve si odlíčíme pleť, naneseme krém 
a půjdeme přímo na líčení. Cena kurzu je 150 Kč/osoba, věnovat se vám bude sympatická Martina. 

Na akci je třeba se předem závazně objednat na našem e-mailu mcrepik@gmail.com nejpozději do 8. 5.

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

21. 5. od 16 hodin – MILUJEME BUBNOVÁNÍ
Pomocí hravých technik se naučíte základy rytmu a hry na Djembe. Během lekce děti i dospělí zvládnou jak samostatnou hru, tak se naučí sjednotit 

rytmus se skupinou. Výhodou je, že můžete hrát hned, bez přípravy, bez znalosti not. Rezervace bubínku nutná předem  
na našem e-mailu mcrepik@gmail.com nejpozději do 14. 5.

23. – 24. 5. – BAZÁREK PRO MADLENKU
Tradiční charitativní bazárek, jehož výtěžek jde na dobrou věc – přispějeme na asistentku Madlence, holčičce, která statečně bojuje se svým závažným 
onemocněním – mozkovou obrnou. Nakoupit můžete krásné drobnosti, vyrobené přímo pro tuto akci těmi, kteří tak právě Madlenku chtějí podpořit – 
šperky, oblečení a všemožné dárkové předměty. Ke koupi budou i věci použité, za symbolické ceny. Samozřejmostí je i kávička, něco dobrého k ní 

a v případě horkého počasí i vynikající limonády. Přijďte přispět na dobrou věc, DĚKUJEME.

Rádi bychom vás pozvali na domácí zápasy našich všech 9 týmů v nové 
sezóně 2018–2019. Všichni hráči uvítají, když je opět svým povzbuzová-
ním poženete za vítězstvím nebo alespoň za dobře odehraným zápasem. 
Kompletní seznam termínů domácích zápasů pro jarní část sezóny jste 
mohli najít v dubnovém čísle tohoto měsíčníku nebo je umístěn ve vý-
věskách městské části. 

Dále bychom vás rádi pozvali na další akce pořádané našim fotbalovým 
klubem.
Ve středu 8. 5. 2019 od 9 hodin se na našem travnatém hřišti koná již 
6. ročník mládežnického turnaje „O	 pohár	 starostky	 městské	 části	
Praha	 17“. Tentokrát to bude turnaj mladší přípravky, kde bude náš 
klub zastoupen hned dvěma týmy (TJ Sokol Řepy zelení, oranžoví). 
Takže budeme moc rádi, když přijdete podpořit naše hráče, kteří po-
rovnají svoje síly s týmy z Prahy (SK Motorlet, FC Tempo Praha „A“, „B“, 
SK Aritma Praha, FC Přední Kopanina, Sportovní Akademie Praha U8, 
U9, Eugen Link Football Academy). Takže vidíte, že nebude nouze o dra-
matické zápasy.

Další pravidelnou akcí, která je pořádána naším klubem je tzv. sportovní 
„workshop“ pod názvem „ŘEPY	SE	HÝBAJÍ“, jež se bude konat ve středu 
dne 22. 5. 2019 od 17 hodin opět na našem travnatém hřišti. Jedná se 
o sportovní setkání, kde si veřejnost – děti všech věkových kategorií 
a jejich rodiče budou moci zahrát, zasportovat, zasoutěžit, na jednotli-
vých stanovištích. A jelikož jsme fotbalový klub, tak asi polovina těchto 

stanovišť bude zaměřena na fotbalové dovednosti. Druhá 
pak na všestrannost, tzn., že se bude skákat, běhat, dovádět, házet na 
cíl, zkoušet ohebnost těla, bystrost, sílu a rychlost. 
Po zdolání všech stanovišť na vás bude samozřejmě čekat sladká odmě-
na. Proto přijďte všichni (kluci, holky, malí, velcí), kdo nechcete strávit 
odpoledne u počítače a televize, ale aktivně si zasportovat o odměny. 
Budeme se na vás těšit!

Jinak se nám blíží oslavy 95. výročí založení klubu, které se budou konat 
v areálu našeho travnatého hřiště a to v sobotu 22. 6. 2019. Nyní se při-
pravuje program. Takže o podrobnostech budete informováni v dalším 
čísle nebo ve vývěskách.

Nakonec bychom chtěli moc poděkovat všem, kdo se podíleli na přípravě 
a konání naší Sportovní zábavy, která proběhla v sobotu 9. 3. 2019. Krás-
né, svižné představení měly dvě taneční skupiny B-Original, MZ Dance. 
K tanci a poslechu nám od podlahy hrála skupina Sklepmistr. O občer-
stvení se nám postaral kolektiv restaurace Sokol. Všem moc děkujeme. 
Zároveň proběhlo vyhlášení nejužitečnějších hráčů všech věkových ka-
tegorií. Podrobnosti naleznete na našich stránkách www.fotbalrepy.cz. 
Všem, kteří přinesli něco do tomboly, také moc děkujeme za podporu. 
Nakonec děkujeme kulturnímu centru Průhon za poskytnutí sálu.

Sportu	zdar	a	fotbalu	zvlášť!
TJ Sokol Řepy-FOTBAL

TJ Sokol Řepy fotbal 
informuje



Řepský svatováclavský prapor zase žije
Vzácná kulturní památka – historický Svatováclavský prapor, včetně stuh a šerp, pocházející z Prahy-Řep bude opět k vidění. 
V roce 2017 byl celý soubor prohlášen Ministerstvem kultury ČR kulturní památkou a následně odborně restaurován. Poté byl 
soubor převezen do paláce Charitas, kde je uložen a bude vystavován při slavnostních příležitostech. Jedna z nich se právě chystá.

Prapor byl vyšitý členkami Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Řepích, 
věnován místní organizaci Československé strany lidové, a dne 26. května 1929 ho posvětil 
lidovecký poslanec Mons. Bohumil Stašek. Podle tehdejší kroniky řepské organizace ČSL to 
byla mimořádná událost. V tom roce se připomínalo milénium Svatováclavské tradice, jíž je 
věnována celá jedna strana praporu. Prapor se stal doslova chloubou celé řepské komunity. 
Vždyť žádný podobný nikde jinde neměli. Pokud tomu politická doba přála, byl slavnostně 
vyzdvižen a zdobil shromaždiště lidovců a občanů Řep.  
U příležitosti jeho 90. výročí proběhne ve spolupráci s kongregací a místní farností v areálu 
Domova sv. Karla Boromejského v Řepích výjimečná vzpomínková akce „Slavnost praporu“. 
Na ni jste zváni i vy, řepští patrioti, jakož i široká veřejnost, kterou zajímá historie místa, 
kde žije. Akce započne 26.	května	slavnostní	bohoslužbou	v	kostele	sv.	Rodiny	od	9	hodin 
a poté bude historickému praporu požehnáno.                                                           Ivana Rousková
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Sice jsme potok opustili v Záběhlicích pod komunikací Jižní spojka ale my 
začneme až v Michli. Mezi Jižní spojkou a Michlí je tok dvakrát zahlouben, 
aby nepřekážel kolejím odstavného nádraží Praha – jih, pak teče po po-
vrchu, ale je to v nepřístupném areálu plynárny a teplárny.
Vystoupíme tedy z tramvaje ve stanici Michelská, popojdeme asi 300 met-
rů po směru jízdy na Spořilov či do Záběhlic a zahneme do ulice U Hella-
dy, kde stávala mýdlárna a která nás dovede k Botiči. Potok již bude mít 
pouze ráz městské stoky s vydlážděným či vybetonovaným korytem bez 
vegetace, do něhož ústí tajemné roury vedoucí kdoví odkud. Občas lze 
zde i za bílého dne vidět mihnout se potkana a zvlášť za suchého počasí, 
kdy je potok na svém minimu, zapáchá.
Po překonání Michelské ulice, vstupujeme do nej-
staršího jádra staré Michle, z kterého bohužel již 
mnoho nezbylo. Ještě v devadesátých letech mi-
nulého století mělo okolí ulice U Michelského mlý-
na takřka vesnický ráz. V posledních letech bylo 
mnoho starých, přízemních domků zbořeno a do-
šlo tu k moderní zástavbě. Přejdeme rušnou Nusel-
skou ulici a jdeme po břehu Botiče směr Vršovice. 
Za chvíli jsme u fotbalového stadionu Bohemians. 
Za ním se tok otáčí na západ. Vpravo se tyčí svahy 
známého parku Gröbovka a pod dalším železničním 
mostem již vstupujeme do Nuslí. Botič musíme na 
chvíli opustit, protože teče nepřístupnou oblastí 
mezi starými činžovními domy. Otakarova ulice 
nás dovede na křižovatku s Bělehradskou, po kte-
ré jdeme vpravo 30 kroků, abychom opět zahlédli 
potok. Je to poblíž krásné vstupní brány do býva-

lého Nuselského pivovaru, dnes Českých vinařských závodů. Vrátíme se na 
křižovatku a po Křesomyslově ulici se opět dostaneme k Botiči, který už 
neopustíme. Pod dalším železničním mostem na trati Praha – Vršovice – 
Praha – Smíchov vstupujeme do Nuselského údolí, kterému místní patrioti 
neřeknou jinak než Jamrtál.
Nuselské údolí – Jamrtál je sevřeno na jedné straně Novým Městem (částí 
zvanou Karlov), na druhé Pankrácí a Vyšehradem. Osou údolí je náš Botič, 
železniční trať vedoucí ze Smíchova do Vršovic nebo na pražské Hlavní ná-
draží a tramvajové koleje. Kolmo tuto osu přetíná a je největší dominantou 
Nuselský most, který se tyčí vysoko nad pěti až šestipatrovými činžovními 

domy. Most je kromě své výšky smutně proslulý 
skoky sebevrahů. 
A proč Jamrtál? Od německého Jammertalen. Jam-
mern – bědovat, Tal – údolí, či-li Slzavé údolí. Méně 
známý je název Viničné údolí. Připomíná nám, že 
na jižních svazích se tu pěstovala réva, ostatně ja-
ko dosud vedle v „Grébovce“. V údolí je (na pravém 
břehu Botiče) park Folimanka a stejnojmenná spor-
tovní hala. Místní název Folimanka si též propůjčila 
pražská rocková kapela Folimanka Blues, jejíž jedno 
album se jmenuje „Neskákejte z Nuselskýho mostu“.
Na konci parku se potok loučí s denním světlem 
a pod ulicí Na Slupi se noří do hlubin města. My 
ho však ještě na okamžik zahlédneme. Přejdeme 
do Vnislavovy ulice a kráčíme směrem na Výtoň. 
Někde, pár metrů pod našima nohama, teče. Na 
náplavce ještě na okamžik, než splyne s Vltavou, 
Botič zahlédne světlo světa. Šťastnou cestu!

Výlet – Poslední kilometry s Botičem
V posledním díle o významném pražském toku Botiči projdeme hustě zastavěnými městskými čtvrtěmi Michlí, Vršovicemi, 
Nuslemi i údolím Jamrtálu a doprovodíme ho až k jeho zániku – ústí do Vltavy na Výtoni.

Text a foto: Jan Bösser



O tom podrobně píše v říjnu 2012 v Řepské 17 Lucie Brejšková s názvem 
„Nové bydlení pro ptačí obyvatele“, informace o rorýsech najdete i na na-
učné tabuli č. 11 Řepské naučné stezky.
Rorýsi ve vzduchu tráví kromě doby hnízdění celý život – ve vzduchu se 
páří, spí i loví potravu. Tito elegantní svišťouni tráví dlouhou dobu na 
migračních cestách mezi zimovišti v jihovýchodní a jižní Africe a hnízdi-
šti v Evropě. Většina našich rorýsů táhne do zimovišť přes Peloponéský 
poloostrov. Na hnízdištích (tedy i u nás v Řepích) celý den rychle létají 
v hejnech vysoko nad územím za nepřeslechnutelného hlasitého křiku cíí-
zíí- cíízíí. Na zemi se totiž pohybovat nedovedou. Mají velmi krátké běháky 
(nohy), s ostrými drápky vhodnými nanejvýš k zachycení na skalách, řím-
sách kostelů anebo v ústí pro ně připravených budek. V Řepích pobývají 
přibližně od 20. dubna do 10. srpna, a to pravidelně. V roce 2018 odletěli 
z Řep již 30. - 31. července, zřejmě kvůli suchu, které jistě díky související-
mu omezení potravní nabídky uspíšilo jejich odlet. Původně rorýsi hnízdili 
na skalách, ve skalních štěrbinách nebo stromových dutinách, v současné 
době je většina populace vázána na vysoké lidské stavby, kde tvoří růz-
ně početné kolonie. Právě lidská obydlí a především sídliště s vysokými 
panelovými domy jsou skalním habitatům podobné a poskytují pro různé 
skalní druhy dnes nový prostor k žití. Páry spolu zůstávají po celý život, 

stejný pár může jedno hnízdo používat i mnoho let. Skryté hnízdo je plo-
chá hromádka materiálu posbíraného ve vzduchu, tedy různými drobnými 
stébly, chlupy, žíněmi, listy nebo vlákny. Snůška obsahuje čistě bílá vejce 
velikosti 24,8 – 16,4 mm, nejčastěji dvě až tři. Hnízdní ekologie rorýsů je 
významně ovlivňována meteorologickou situací, na které závisí početnost 
vzdušného aeroplanktonu, tedy různých členovců, nacházejících se ve 
vzduchu. Hnízdění může začít, až když je dostatek hmyzu, v našich pod-
mínkách přibližně v půlce května.
Ale zpátky k jejich budkám, či upraveným větracím otvorům panelových 
domů. Rorýsi jsou ke změnám velmi nedůvěřiví a upravená nebo nová 
hnízdiště nepřijímají snadno a hned. Obydlení některých budek může 
trvat i roky. Rorýsí pár pečuje o dvě až tři mláďata v téměř neupravené 
dutině přibližně čtyřicet dní. Je tedy možné dlouhou dobu sledovat je-
jich hnízdní aktivity, samozřejmě především při zaletování dospělých do 
hnízdních prostor. Zajímavá situace se stala v úterý 10. července 2018 ko-
lem druhé hodiny po poledni. Jeden z rorýsů se zasekl levým křídlem o rám 
vletového otvoru hnízda a zůstal bezmocně uvězněn. Všímavá sousedka 
nezaváhala, a zavolala na pomoc hasiče. Ti neprodleně přijeli a nešťast-

né zvíře osvobodili. Nebylo potřeba ani využít služby záchranné stanice 
ohrožených živočichů, protože jsem po rychlé kontrole jeho stavu zjistil, 
že je nezraněn a zcela v pořádku. Vypustil jsem ho tedy z balkónu 5. patra – 
stačilo jen pár vteřin, aby zjistil, že může sám svobodně zmizet ve volném 
prostoru. Následně se rychle přidal k hejnu přelétajících rorýsů.
Přesto, tak jak píše L. Brejšková ve výše zmíněném článku, stále platí „…
instalace budek na zateplované budovy je skvělý příklad podpory ubývají-
cího živočišného druhu. Zajímavý křik rorýsů opisujících ladné křivky nad 
domy v Řepích budeme za teplých letních podvečerů slyšet i nadále… Řep-
ští rorýsi se koncem dubna totiž zase vždy vrátí (a vrátili se i letos, pozn. 
autora) zpět do našich Řep a jejich skutečným domovem je místo, kde mo-
hou přivést na svět novou generaci“.

Jakákoliv pozorování o hnízdění (zaletování do větracích otvorů nebo vy-
věšených budek) rorýsů, posílejte, prosím, na e-mailovou adresu Řepské 
zoologické skupiny repzoosk@post.cz.
Poznámka: rorýs obecný je zcela logicky ve znaku Řepské zoologické sku-
piny.

Autor	textu	a	fotografií:
Doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc.

Řepská zoologická skupina
(také Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita v Praze)
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Už se vrátili
Kdo způsobil, že jeho ubytování je nezbytnou součástí projektů na zateplování domů? Je to zvláště chráněný druh, přísně tažný 
rorýs obecný (Apus apus), pták podivuhodný ve všech aspektech svého života.

Rorýs zaletující do hnízdní dutiny ve Španielově ul. 1288  
dne 31. května 2018

Rorýs uvězněný za levé křídlo ve vletovém otvoru do hnízdní dutiny 
ve Španielově ul. 1288 dne 10. července 2018

Záchrana rorýse příslušníky pražského hasičského sboru 10. července 2018
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5. 5. 2019, 15:00
O pejskOvi a kOčičce

Loutková pohádka volně inspirovaná 
knihou josefa čapka. pejsek s kočičkou 

myjí podlahu, vyprávějí o pyšné noč-
ní košilce a nakonec upečou dort. 
Zažijete spoustu legrace i napětí. 

Hraje: Divadlo Tondy Novotné-
ho. (50 kč)

NeDĚLNÍ DivaDLa pRO DĚTi
kvĚTeN 2019

12. 5. 2019, 15:00
Tři ZLaTé vLasy
DĚDa vševĚDa

Byl jednou král, který našel zálibu v po-
bíhání po lese a honění se za zvěří. jed-
nou se vydal daleko a ztratil se.  příběh 

na motivy knihy k. j. erbena vypráví 
o osudu, pokoře a odvaze, o životě 

a smrti, a taky o lásce. Hraje: 
Divadelní společnost 

kejklíř. (50 kč)

19. 5. 2019, 15:00
jeNÍček a MařeNka

sourozenci zabloudí v lese potom, 
co je macecha vyhnala z domu a cesta 
je zavede do perníkové chaloupky ke 

zlé čarodějnici. Ta chce jeníčka vy-
krmit a upéct. Mařenka spojí síly s 

dětmi a společně ho zachrání. 
Hraje: Nezávislé divadlo.

(50 kč)

NA ČERVEN PŘIPRAVUJEME!
2. 6. dEN dĚTÍ NA BÍLÉ HOŘE
23. 6. HURÁ NA PRÁZdNINY

Den detí
na Bílé Hore

v

v

2. 6. 2019
15:00 - 17:00

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

DIVADLO PRO DĚTI -  STOLEČKU, PROSTŘI SE! / HRNEČKU, VAŘ!
HRAJE: DIVADLO KEJKLíŘ

PíSNIČKOVÉ DOVÁDĚNí, TANCOVÁNí, ZPíVÁNí A SOUTĚŽENí
S HUDEBNí SKUPINOU MYŠ A MAŠ

DOPROVODNÝ PROGRAM: MALOVÁNí NA OBLIČEJ, SKÁKACí 
ATRAKCE (ZA POPLATEK)

ZA HEZKÉHO POČASí CELÁ AKCE S GRILOVAČKOU VENKU.
V PŘíPADĚ DEŠTĚ AKCE UVNITŘ V SÁLE.

VSTUP DOBROVOLNÝ.

Hudební večer s živou hudbou v hospůdce či u grilu nabitý nejznámějšími hity z české 
i zahraniční scény od 60. let až po současnost. Kytarista a zpěvák Petr Urbánek hraje 
celý večer k tanci i poslechu, ale také k dobrému pivu či vínu v Kd Bílá Hora. Zahraje 
skladby kapel Lucie, Kabát, Chinaski, Wanastowi Vjecy, Aerosmith, The Beatles, Status 
Quo, Queen a spousta dalších. Těšit se můžete na elektrickou kytaru, zpěv a propo-
jení half-playbacku. Celá kapela v jednom - One man show! (vstupné dobrovolné)

ONE
MAN
SHOW
večer s živou hudbou: petr urbánek
pátek 24. 5. 2019, 19:00

Kd BÍLÁ HORA, KE KULTURNÍmU dOmU 14, 163 00 PRAHA 6 - ŘEPY, WWW.KdBH.CZ

R17-urbanek, den deti, pohadky - kveten 2019.indd   1 17.04.2019   14:49:54
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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	–  
kraťasy, kalhoty, 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

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

•  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

•  HLEDÁME	SBĚRATELE,	ZNALCE	STARÉHO	PORCELÁNU,	
broušeného skla a obrazů z dědictví. Profesionální odhad 
a i případný odkup. iva.siebertova@volny.cz 
 Tel.:	607	231	866

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

HLEDÁME
KNIHOVNÍKA/
KNIHOVNICI

ŽIVOTOPIS ZAŠLETE NA
KNIHOVNA@PRUHON.CZ

KC PRŮHON, SOCHÁŇOVA 1220/27, 163 00 PRAHA - ŘEPY, WWW.PRUHON.CZ

Ř17-duben 2019- hledame knihovnika.indd   1 23.04.2019   12:43:41INZERCE
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Chcete	u	nás	inzerovat?

ŘEPSKÁ

Každé 4, po sobě jdoucí,  
otištění je s 50% slevou. 

SLEVA 
40%

z montáže

Po předložení tohoto kuponu

ŽALUZIE 
SÍTĚ PROTI HMYZU

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

stejné IČ
stejná adresa
stejný kontakt27 let

ITALSKÝ SUPERMARKET  
V CHRÁŠŤANECH 

Pondělí - Sobota 
Obchod 7.00 - 19.00 

Restaurace 11.00 - 15.00 

100% ITALSKÉ PRODUKTY ZA SUPER CENY 

Za Tratí 235 
252 19 Chráštany 

BUDOVA D - Areal TNT 

Přijd´s tímto útržkem a máš slevu 10% - Sleva platí pouze do 30.6.2019 

-10% 
SLEVA 

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

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



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.

VÝROBA DEK A POLŠTÁŘŮ
 

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ
DOPRAVA ZDARMA

VÝROBA DEK A POLŠTÁŘŮ
na míru i s naplněním (peří, duté 
vlákno), velký výběr povlečení

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ
DOPRAVA ZDARMA

ČISTÍRNA ODĚVŮ

LŮŽKOVINY

Taneční škola B-Original pořádá taneční tábor pro děti a mládež ve věku 6 - 14 let

email: info@b-original.cz                                 tel: 734 498 184                                   cena: 3.990 Kč

Taneční škola B-Original pořádá taneční tábor pro děti a mládež ve věku 6 - 14 let

1.Turnu s: 5.8. -11.8.2019 11.8. -17.8.20192.Turnu s:

MÍSTO :  RS  StarLine  S vor info:  www.b -original.cz

Lektori :  B-Original
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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

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 :)

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
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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

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

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

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


