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Veselé Vánoce
a št’astný nový rok!
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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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Veřejnoprávní	smlouva	o	poskytnutí	dotace	pro	Domov	sv.	Karla	Boromejského

Rada projednala a souhlasila s návrhem Veřejnoprávní smlouvy mezi MČ Praha 17 a Domovem 
sv. Karla Boromejského na poskytnutí dotace na zajištění poskytování 5 zdravotních lůžek ná-
sledné péče pro občany MČ Praha 17 v roce 2018.

Návrh	rozpočtu	na	rok	2019	a	střednědobého	výhledu	na	roky	2020–2021	příspěvkových	
organizací	ve	správě	odboru	školství	a	kultury

Rada projednala a schválila návrh rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu na roky 2020 až 
2021 příspěvkových organizací ve správě OŠK.

Schválení	návrhu	rozpočtu	CSZS	na	rok	2019	a	střednědobého	výhledu	na	roky	2020–2021

Rada projednala a schválila návrh rozpočtu příspěvkové organizace CSZS na rok 2019 a návrh 
střednědobého výhledu na rok 2020–2021.

Veřejná	zakázka	„Rozptylová	loučka	hřbitova	Řepy	–	III.“

Rada se seznámila s nabídkami podanými ve výběrovém řízení na stavební práce „Rozptylová 
loučka hřbitova Řepy – III.“
Rada schválila zadání realizace veřejné zakázky „Rozptylová loučka hřbitova Řepy – III.“ firmě 
HEFAISTOS, spol. s r.o. v termínu do 43 dní od zahájení prací.

Výsledek	VŘ	„Světelná	vánoční	výzdoba	MČ	Praha	17“

Rada projednala přijetí nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Světelná vánoční 
výzdoba MČ Praha 17“, zadanou v souladu s § 27 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných 
zakázkách ve znění pozdějších předpisů.
Rada souhlasila s přijetím nabídky, varianty č. 2 uchazeče MK – mont illuminations, s.r.o.

 

PŘÍŠTÍ	ZASEDÁNÍ	ZASTUPITELSTVA	MČ	PRAHA	17	SE	KONÁ	10.	12.	2018	od	16	hodin.
Místo	konání:	KD	Bílá	Hora,	Ke	Kulturnímu	domu	14,	Praha	17	-	Řepy

Vážení čtenáři,

možná, že podobně jako já, nyní na začátku prosince, zoufale nahlížíte do kalendáře a s hrůzou 
v očích sledujete stále se zkracující počet dnů zbývajících do Štědrého dne. Snad se na sebe také 
zlobíte, že jste opět podcenili přípravy a nechali všechno na poslední chvíli. 
Nebojte, nejste v tom sami. Přesto všechno, zvolněte tempo, a věřte, že Vánoce budou i v případě, že 
nemáte naklizeno a umytá okna. Mnohem víc záleží na tom, jaká bude u vás doma atmosféra a nala-
dění. Doufám, že vám k předvánoční pohodě alespoň malou měrou přispěje i náš časopis.
Přinášíme vám spoustu inspirace na adventní akce, zanechte tedy úklidu a pečení a vydejte se raději 
na výstavu, adventní koncert či si naplánujte skvělého Silvestra. Při čtení nevynechte ani ohlédnutí 
za akcemi, které se konaly minulý měsíc či zajímavý rozhovor s řepskými softbalistkami. A pokud se 
budete chtít správně vánočně naladit, zaměřte svou pozornost na sváteční slovo našeho nového 
faráře Řehoře Žáčka.
Myslete na své přátele, rodinu a blízké a prožijte s nimi ty nejkrásnější svátky v roce v pohodě, lásce 
a klidu.

Radka Sálusová

Úvodní slovo
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Pranostiky na prosinec

Je-li na Štědrý večer neb
e 

hvězdnaté, bude rok úrodný.Když na Štěpána silný vítr 

bouří, vinař smutně oči mhouří.

Padá-li na Štědrý den v noci sníh, 
urodí se hojně vína.Když je Barborka ucouraná,

 

chodí svatý Štěpán po ledě.

Milí čtenáři,

naši městskou část už rozzářila spousta vá-
nočních světýlek, 30. listopadu jsme rozsví-
tili řepský vánoční strom a jistě se už stejně 
jako já těšíte na Vánoce. I když je adventní 
doba pro nás všechny vždy obdobím plným 
povinností a shonu, a to jak v oblasti pra-
covní, tak soukromé, mám ji moc ráda.

Užívám si milá setkání s přáteli a rodinou 
a samozřejmě také všechny příjemné akce, 
které advent s sebou přináší. Moc ráda bych 
vás pozvala na druhý ročník sousedského 
pouličního festivalu Zažít Řepy Advent-
ní, který je pro vás připraven již v sobotu 
8. prosince. Také letos zde najdete spoustu 
divadelních a kulturních představení, dě-
ti si mohou vyzkoušet kreativitu v mnoha 
dílničkách a dospělé jistě potěší nabídka 
stánků s vánočním zbožím i občerstvením.

Příjemné adventní naladění jistě zažijete 
i při některém z adventních koncertů, které 
můžete navštívit každou neděli v kostele 
sv. Rodiny. Městská část již tradičně převza-
la záštitu nad třetím adventním koncertem, 
který se koná v neděli 16. prosince.

Vánoční čas je však také dobou přání… Jis-
tě i vy si střežíte nějaké to svoje, tajné. Já 
bych si zejména přála, aby naše nové zastu-
pitelstvo v příštích letech dobře fungova-
lo a aby se dařilo řešit případné konflikty 
s chladnou hlavou a klidnou cestou.

Spoustu lidského porozumění, radost, 
lásku a pohodu v duši samozřejmě přeji 
i vám všem. Prožijte krásnou adventní do-
bu a šťastné a radostné vánoční svátky se 
všemi, které máte rádi.

Vaše starostka
Jitka Synková

Slovo starostky

Farnost sv. Martina Praha-Řepy
Vás srdečně zve na tradiční

ŽIVÝ BETLÉM a PRŮVOD TŘÍ KRÁLŮ 

sraz v neděli  

6. ledna 2019 v 16 hod. 

před kostelem 

sv. Rodiny

Živý betlém bude následně probíhat na zahradě kláštera sester boromejek.

Součástí bude také zpívání koled a malé pohoštění.

Radostné prožití vánočních  
svátků a v novém roce 2019 
   mnoho úspěchů  
       a spokojenosti

Vám za celou Městskou část 
Praha 17 přeje

Jitka Synková,
             starostka

Omezení provozu Úřadu MČ Praha 17

Vážení spoluobčané,

upozorňujeme, že provoz úřadu bude 
v pondělí 31. 12. 2018 ukončen již ve 12 hodin!

Děkujeme za pochopení.
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OTÁZKA MĚSÍCE PROSINCE

Téma měsíce: Vznik republiky.
Jak jste oslavili 100. výročí vzniku Československa?

100. výročí vzniku Československa jsem oslavil 
v Řepích na slavnostním koncertě k výročí založení 
republiky, který s podporou městské části připravil 
Domov sv. Karla Boromejského.
V nádherných prostorech kostela sv. Rodiny zazněly 
skladby Wolfganga Amadea Mozarta, Josefa Suka 
a Antonína Dvořáka v podání Krása Quartetu, který 

nese své jméno podle hudebního skladatele první poloviny 20. století 
Hanse Krásy. Koncert doplnil svým výborným přednesem herec, dabér 
a režisér Libor Hruška, který přečetl projev Tomáše Garriqua Masaryka 
z října roku 1918.
Přesto, že nepříjemný déšť a celodenní sychravé počasí mohlo řadu lidí 
odradit, jednalo se o výjimečný zážitek.

Ing. arch. Michal Štěpař TOP 09

Státní svátek ke vzniku Československa pokládám za 
jeden z nejdůležitějších dnů naší historie. Ačkoli už 
nejsme jeden stát, připomíná si jej společně Česká 
i Slovenská republika dodnes. Naše stoletá historie 
měla turbulentní vývoj, ale dnes i přes to vše může-
me být skutečně hrdým národem, který se po všem 
zlém dokázal postavit zpět na vlastní nohy. Jak řekl 
ve spojení s tímto dnem Karel Kramář: „Nám všem 

dmou se prsa radostí, hrdostí a pýchou nade vším, co v hrozné válce 

dokázal náš národ…“ Tento významný den jsem tedy pojal slavnostně 
a dal si závazek, že se ho budu snažit trávit v ulicích naší krásné met-
ropole. Těšil jsem se na vojenskou přehlídku pořádanou AČR na Evrop-
ské třídě. Ač nám počasí vůbec nepřálo, tak to byla nádherná podívaná 
a měl jsem velkou radost být účasten této akce. Po skončení jsem se 
vydal na Letnou, kde pokračoval program představením techniky AČR 
a následně jsem došel na Staroměstské náměstí za trochou kultury. Vě-
řím, že i Vy jste si tento den užili a řádně ho se svými blízkými oslavili.

Mgr. Martin Benkovič ANO 2011

Na Václavském náměstí! Pršelo a byla zima, ale 
přesně v symbolických 19.18 začal program oslav 
100. výročí republiky.
Akci pořádalo sdružení „Milión chvilek pro demo-
kracii“. Střídali se řečníci s hudebními čísly (no, 
pravda, těch bylo méně). Bylo to setkání hrdých 
Čechů, byla to sdílená radost a společná oslava. 
I když současně musím asi říci, že v náladě větši-

ny přítomných bylo možno číst cosi i o vzdoru podhradí vůči Hradu, 
kde ten večer probíhala oslava úplně jiná... 

Dušana Kozlovská
Svátek 100. výročí naší republiky – tedy 28. ří-
jen – jsem zejména kvůli počasí strávil doma. 
Počasí všem připraveným oslavám opravdu ne-
přálo. Nicméně, sice z tepla svého bytu, ale celý 
den jsem pečlivě sledoval program v televizi. Vi-
děl jsem tak záběry z Vítkova i z Evropské třídy. 
Člověk sice nemohl naživo vnímat celkovou atmo-
sféru, ale měl jsem dokonalý přehled o tom, jak 

se toto významné jubileum slavilo v ulicích naší metropole. A abych 
nebyl úplný pecivál, večer jsem se vydal alespoň si užít na vlastní oči 
velkolepý ohňostroj!

Miroslav Rychnera

Otázka na příští měsíc: Vánoční výzdoba v Praze.

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

Jak vnímáte pražskou vánoční výzdobu?  
Myslíte, že může Praha konkurovat ostatním evropským metropolím?



Ustavující zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 se konalo ve 
čtvrtek 1. listopadu v aule Základní školy genpor. Františka Peřiny.
Přítomno bylo 22 členů nového Zastupitelstva, jeden člen byl omluven.

Na začátku celého jednání byl přečten zastupitelský slib. Zastupitelé ná-
sledně slavnostně složili slib podáním ruky Mgr. Jitce Synkové a prone-
sením slova „slibuji“. Ta následně složila slib do rukou nejstaršího člena 
řepského Zastupitelstva, MUDr. Antoina Katry.

Zastupitelstvo následně schválilo počet členů Rady MČ Praha 17, který byl 
stanoven na sedm radních, a také počet tří dlouhodobě uvolněných mís-
tostarostů.
V jednání Zastupitelstva následovala volba starosty, místostarostů a Rady 
MČ Praha 17 s tímto výsledkem:

Starostkou městské části Praha 17 pro volební období 2018 – 2022 byla 
zvolena Mgr.	Jitka	Synková.

Místostarosty městské části Praha 17 pro volební období 2018 – 2022 byli 
zvoleni: 
Martin	Marek,	Ing.	arch.	Michal	Štěpař	a	Jaroslav	Bíro,	které navrhla	
koalice ODS a KDU – ČSL a TOP 09.

Do funkce neuvolněných členů Rady městské části Praha 17 pro volební 
období 2018 – 2022 byli zvoleni:
Mgr.	Václav	Soukup,	Bc.	Václav	Dbalý	a	Ing.	Jaroslava	Šimonová.

Starostka Mgr. Jitka Synková konstatovala, že Zákon o hl. m. Praze 
stanoví v § 100, odst. 2, že Zastupitelstvo městské části zřizuje vždy výbor 
Finanční a výbor Kontrolní a navrhla počet členů obou výborů na pět.
Předsedové výborů se volí z řad členů zastupitelstva (§ 77. odst. 2) s tím, 
že to nemůže být starosta ani místostarostové (§78. odst. 3). 

Do funkce předsedy Kontrolního výboru byl zvolen Miroslav	Bartoš.

Do funkce předsedy Finančního výboru byl zvolen Mgr.	Miroslav	Šoukal.

Zastupitelstvo stanovilo počet členů Finančního i Kontrolního výboru na 
pět členů.

Koaliční dohodu spolu uzavřely Občanská demokratická strana 
(11 zastupitelů) a KDU – ČSL a TOP 09 (3 zastupitelé).

V opozici je PLUS (2 zastupitelé), Starostové pro Prahu (2 zastupitelé), 
ANO 2011 (4 zastupitelé), Komunistická strana Čech a Moravy (1 zastupitel).

Koalice:

Občanská demokratická strana: 
Mgr. Jitka Synková, Martin Marek, Jaroslav Bíro, Mgr. Monika Čermáková, 
Bc. Václav Dbalý, Josef Dirbák, Doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc., Mgr. Alena 
Kopejtková, Pavel Maxa, Mgr. Václav Soukup, Ing. David Števík

KDU – ČSL a TOP 09 
MUDr. Antoine Katra, Ing. Jaroslava Šimonová, Ing. arch. Michal Štěpař

Opozice:

PLUS 
PhDr. Jindřich Kadlec, Jiří Masopust

Starostové pro Prahu 
Mgr. Bořek Černovský, JUDr. Věra Havlíčková

ANO 2011 
Mgr. Martin Benkovič, Ing. Marek Francl, MUDr. Kateřina Pekárková, 
Mgr. Miroslav Šoukal

Komunistická strana Čech a Moravy 
Miroslav Bartoš

Další jednání zastupitelstva se uskuteční v pondělí 10. prosince 2018 
od 16 hodin v KD Bílá Hora.

-ras-
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foto: -ras-

foto: -ras-

Městská část Praha 17 má nové vedení

foto: -ras-



kou převodovkou, objemem nádrže pro vodu 9000 l 
a 540 l pěnidla a byla pořízena z dotace od Magist-
rátu hl. m. Prahy v hodnotě zhruba 7,5 milionu Kč. 
MČ Praha 17 přispěla částkou 230 000 Kč. Všichni 
věříme, že tento vůz bude našim hasičům sloužit 
dobře a na druhé straně řepskému sboru přejeme, 
aby těch výjezdů k zásahům bylo co nejméně. 

-mish-
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Slavnostní předání nové cisterny CAS30 T815-7 

foto: -mish-

foto: -ras-

foto: -mish-

foto: -ras-

Čtvrtek 15. listopadu byl v Kulturním centru Průhon ve znamení oslav řep-
ských jubilantů. Tato setkání se zde konají pravidelně a listopadová oslava 
byla poslední v tomto kalendářním roce.
Tentokrát se zde sešlo 21 oslavenců, nejmladší z nich slavili 75 let a nej-
starší dámě bylo úctyhodných a neuvěřitelných 92 let! Oslavy připravuje 
tradičně Občansko správní odbor úřadu ve spolupráci s kulturním centrem. 
Ani tentokrát nemohl chybět hudební dárek v podobě vystoupení dětí 
z muzikálového kroužku ze ZŠ genpor. Fr. Peřiny pod vedením Miroslava 
Maxanta.  Zazněly zde pohádkové melodie i písně populární hudby. Za své 
vystoupení děti sklidily bouřlivý potlesk.
Následovala již tradiční osobní přání starostky Jitky Synkové, která všem 
oslavencům rozdala drobné pozornosti a květiny a především všem popřá-

la pevné zdraví do dalších let. Následovalo fotografování a povídání u kávy 
a občerstvení.
Všem řepských jubilantům ještě jednou přejeme vše nejlepší a těšíme se 
na další setkání.

Svá jubilea oslavili:
Milada Boučková, Emilie Nováková, Anna Zrzavecká, Milena Urbánková, 
Emilie Koláčková, Marie Maxová, Leopold Herman, Zdeňka Kalinová, Albert 
Chmelár, Vladislav Košek, Vlastislav Marhoul, Ivan Pučelík, Ludmila Češková, 
Jiří Čermák, Ludmila Skočdopolová, Milada Bačinová, Miloslava Eretová, 
Zdeněk Dvořák, Renata Mülerová, Jana Talacková.

-ras-

Řepští jubilanti slavili

V sobotu 10. listopadu byla v řepské hasičské zbrojnici jednotce dobro-
volných hasičů slavnostně předána nová cisterna CAS30 T815-7. Celá akce 
proběhla ve velmi slavnostním duchu a došlo samozřejmě i na křest. Nová 
cisterna nahradila ve službě starší cisternu CAS32 T-815, která s řepským 
sborem zažila řadu velkých požárů jako např. požár haly s textilem v Kolbe-
nově ulici, požár haly v Hostivaři, požár lesa na Rakovnicku a mnohé další. 
Nová cisterna Tatra 815-7 disponuje nástavbou od THT Polička, automatic-
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Průvod konaný u příležitosti svátku sv. Martina je v naší městské části již 
tradicí. A tak podobně jako v letech minulých se malí i velcí řepští obyva-
telé několik týdnů předem těšili, až ten sv. Martin přijede na bílém koni. 
Pomyslný bílý kůň v podobě prvních sněhových vloček se opravdu nekonal. 
Myslím, že bylo dokonce v porovnání s roky minulými nadprůměrně teplo, 
ale to jistě nikomu nevadilo.
A jak tedy vypadal ten letošní svatomartinský svátek? Zahájení celého prů-
vodu se konalo v kostele Svaté Rodiny, kde děti i dospělé uvítal náš nový 
farář Řehoř Žáček. Svým vyprávěním s pomocí několika rekvizit jistě zaujal 
nejen malé, ale i velké posluchače. Všichni společně si tak připomněli le-
gendu o sv. Martinovi a činy tohoto výjimečného muže.
Následně byl průvod před kostelem zahájen příjezdem téměř opravdového 
sv. Martina na koni. Pak se již účastníci vydali na cestu ke kostelu sv. Mar-
tina. Ulici Žalanského tak rozsvítily desítky světýlek blikajících z lampionů 
spokojených dětí.
U kostela byla malá zastávka, spojená opět s promluvou faráře Řehoře Žáč-
ka, která nabízela možnost prohlédnout si také interiér kostelíka. Pak už 
zbýval jen malý kousek na louku před radnici. Tady bylo připraveno občer-
stvení v podobě horkého čaje a martinského rohlíčku.
Ani v letošním roce nechyběl ohňostroj, jehož pestrobarevná světelná záře 
potěšila velké i malé. Pomyslnou tečku za letošním průvodem pak udělala 
mše svatá v kostele sv. Martina.

Poděkování za krásný zážitek patří Městské části Praha 17, Farnosti 
sv. Martina, Pekárně Erika, Zdeňku Hrdinovi, ZŠ genpor. Fr. Peřiny – pra-
coviště Socháňova, Policii ČR i městské polici a také řepským dobrovolným 
hasičům. Dále Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, ROPID, p.o. a panu Bouš-
kovi ze společnosti Alfa pyros.

text a foto: -ras-

Svatý Martin opět navštívil Řepy
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Velkoobjemové kontejnery  
v PROSINCI
Velkoobjemové kontejnery (VOK) budou přistavovány ve všední dny 
v odpoledních hodinách od	 14	 do	 18	 hod. a o víkendu od	 12	 do	
16	 hod. Po	 celou	 dobu	 přistavení	 bude	 přítomna	 obsluha, která 
bude koordinovat ukládání odpadů. VOK nebudou na daném stanovi-
šti zůstávat přes noc. VOK jsou financovány z prostředků Magistrátu 
hlavního města Prahy.

•				 1.	12. (so) 12–16 hod.  Ke Kulturnímu domu × U Boroviček

•				 6.	12.	 (čt) 14–18 hod. Parkoviště ul. Galandova

•				 7.	12. (pá) 14–18 hod.  Parkoviště Drahoňovského

•			12.	12. (st) 14–18 hod. Park. ul. Na Moklině (u rest. U Hasiče)

•			13.	12. (čt) 14–18 hod.  Park. u objektu Bílý Beránek (Šímova)

•			14.	12. (pá) 14–18 hod. Křižovatka ul. Laudova × K Trninám

•			15.	12. (so) 12–16 hod. Parkoviště Hofbauerova × Žufanova

•			19.	12. (st) 14–18 hod. Ke Kulturnímu domu × U Boroviček

•			20.	12. (čt) 14–18 hod.  Parkoviště Drahoňovského

Nad	rámec	výše	uvedeného	harmonogramu	budou	
v	období	vánočních	svátků	přistaveny	další	velkoobje-
mové	kontejnery	hrazené	z	prostředků	městské	části:

I.	termín:	 přistavení	 25.	12.	2018	v	10	hod.	
	 odvoz	 26.	12.	2018	ve	12	hod.	

stanoviště: křižovatka ul. U Boroviček × Ke Kulturnímu domu 
 ul. Drahoňovského – parkoviště 
 parkoviště ul. Hofbauerova × Žufanova (u Penty) 
 
II.	termín:	 přistavení	 26.	12.	2018	v	10	hod.	
	 odvoz	 27.	12.	2018	ve	12	hod.	

stanoviště: křižovatka ul. Laudova × K Trninám 
 ul. Šímova – u objektu Bílý Beránek 
 parkoviště ul. Na Moklině (u restaurace U Hasiče) 

Co	lze	odložit	do	VOK

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

Co	nelze	odložit	do	VOK

✗   směsný	komunální	odpad, který lze vhodit do běžné sběrné 
nádoby (popelnice, kontejneru) 

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

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

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

✗   stavební	suť

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

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

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

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

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

Granty hlavního města Prahy
Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního 
prostředí hl. m. Prahy pro rok 2019 (s ukončením realizace 
v roce 2020) 
Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 2704 ze dne 23. 10. 2018 schvá-
lila vyhlášení Grantů hl. m. Prahy – Programu na podporu projektů 
ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2019. Vy-
hlášení programu bylo zveřejněno na internetovém portálu hlavního 
města Prahy www.praha.eu dne 25. 10. 2018 po dobu 90 dní, žádosti	
o	grant	budou	přijímány	v	termínu	od	10.	12.	2018	do	7.	1.	2019	
včetně. Text vyhlášení včetně podmínek a ukázkových formulářů na-
leznete na www.repy.cz v sekci „Úřední deska“. 

Formuláře pro podání žádosti o grant je možné stáhnout na interne-
tovém portálu hlavního města

Prahy www.praha.eu – záložka „O MĚSTĚ“, sekce „Finance“, položka 
„Dotace a granty“, dále

poslední odrážka – „Životní prostředí a energetika“ – Program pro 
rok 2019 (s ukončením realizace v roce 2020). Zde také najdete usne-
sení č. 2704 ze dne 23. 10. 2018 včetně textu vyhlášení programu.

Ing. Vladimíra Šrámková, 
Odbor životního prostředí a dopravy

HLAVNÍ	MĚSTO	PRAHA
MAGISTRÁT	HLAVNÍHO	MĚSTA	PRAHY
Odbor	ochrany	prostředí

Vánoční stromky 
do popelnice nepatří
Vyhozené vánoční stromky nepatří do nádob na směsný odpad, 
protože tím snižují jejich kapacitu. V případě, že máte veřejně pří-
stupnou popelnici nebo kontejner na směsný odpad (sídliště), lze 
stromky volně odložit vedle nich. Pokud ale nemáte popelnici volně 
přístupnou z ulice (rodinné domy), prosíme o odložení vánočního 
stromku u nejbližšího stanoviště na tříděný odpad. Jejich odvoz 
započne den po Štědrém večeru a následně bude probíhat po celý 
leden a únor 2019. 
Konečná zastávka pro vánoční stromky je u odběratele, který se 
zabývá zpracováním dřeva. Stromky jsou nadrceny a následně vy-
užity např. v zahrádkářském průmyslu do kompostu. Znečištěné 
nebo nedostatečně odstrojené stromky putují společně se směsným 
odpadem k energetickému využití do ZEVO Malešice. Výjimka platí 
pro umělé stromky. Pokud už stromek dosloužil, rozhodně nepatří 
do kontejneru na tříděný či směsný odpad, ale do sběrného dvora.



INFORMUJEME

Dne 19. 10. hlídka potkala v ul. Socháňova ženu na invalid-
ním vozíku, která měla obličej od krve. Na dotaz uvedla, že při otáčení 
se s vozíkem převalila a udeřila se do různých částí těla. Protože při 
zběžné vizuální kontrole se jevilo, že se může jednat o vážnější více-
četná poranění, hlídka na místo přivolala záchrannou službu. Lékař 
rozhodl o převozu ženy do nemocnice k podrobnému vyšetření a hlíd-
ka na místě předala vozík jejímu manželovi.

Dne 22. 10. v ul. Španielova hlídka převzala mládě hroz-
nýška pestrého, které oznamovatelka nalezla ve sklepě. Protože bylo 
známo, že v domě bydlí lidé, chovající hlodavce, potravu to pro plazy, 
byli kontaktováni a hádě jim předáno. Fotodokumentace byla zaslána 
Městské veterinární správě k posouzení, zda se skutečně jedná o pla-
zy, jejichž chov soukromými osobami je povolen.

MĚSTSKÁ POLICIE PRAHA
Obvodní ředitelství Praha 13, 
Lýskova 1593, Praha 5 - Stodůlky
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Všude v Řepích jsou dané koše s papírovými pytlíky 
na psí exkrementy, ale spousta pejskařů asi neví, 
k čemu jsou! Když jdete po chodníku, hrajete klič-
kovanou mezi „bobkama“, což není moc super a když to nevychytáte, 
tak už vůbec ne, o trávníku ani nemluvě…
Utrhnout pytlík, vyndat kartičku v něm, složit kartičku, ohnout se, 
nabrat exkrement, dát do pytlíku, zvednout se a hodit pytlík z obsa-
hem do koše… Nemyslíte, pejskaři, že to není zase tolik práce?! 
Uvědomte si, že i vaše děti chtějí chodit po chodníku, vidět růst kytky 

v trávě a nekličkovat s obavou do 
čeho šlápnou. Nemluvě o tom, ko-
lik nemocí v exkrementech může 
číhat, jak na vás, tak na vaše děti.
Děkuji za pochopení! Vždyť i vaše 
děti tu vyrůstají a vy tu žijete a jis-
tě také chcete mít čisté podrážky...

řepský občan

Výzva k pejskařům

U příležitosti Dne válečných veteránů, 
který si připomínáme 11. listopadu, uctili 
zástupci městské části Praha 17 památku 
padlých. Pietní akt se konal na několika 
místech v Řepích.

Fotografie zachycuje položení věnců 
u pomníku padlých hrdinů v první světové 
válce a pomníku obětem druhé světové 
války, které jsou společně s pamětní 
deskou por. Aloise Starého umístěny 
u řepského hřbitova.

Na snímku zleva místostarosta 
Ing. arch. Michal Štěpař, starostka 
Mgr. Jitka Synková, místostarosta Martin 
Marek, tajemník úřadu Bc. Petr Loučka 
a místostarosta Jaroslav Bíro. 

-ras-Foto: -ras-

Památka padlých hrdinů

Zapojili jsme se do projektu „Kapku šetřím“
Městská část Praha 17 se zapojila do projektu „Kapku šetřím“, jehož cílem je přinášet 
možnost úspory za pitnou vodu. Do projektu se mohou zapojit nejen obce, ale i do-
mácnosti v ČR.	Projektová sada spořičů pitné vody sníží její odběr až o 40 %. 

Tato sada spořičů pitné vody byla na podzim instalována v Mateřské škole Laudova. 
Díky její instalaci zde ušetří nejen za spotřebu pitné vody, ale také za její ohřev. 

Jestli se chcete do projektu zapojit i vy, objednejte si projektovou sadu v e-shopu 
www.kapkusetrim.cz (kde naleznete i podrobné informace k projektu) se slevovým 
kódem “Praha17_20” a získáte dvacetiprocentní	slevu na váš nákup. Vyberete si 
vhodný typ spořičů podle typu své vodovodní či sprchové baterie, instalační klíč a do 
týdne vám balíček dorazí. Po jeho instalaci už šetříte, ihned totiž dojde ke snížení 
průtoku vody, a vy to na svém používání vody nijak nepoznáte.

-ras-



|	 AdriAnA TomAnová

Adriano,	v	loňském	roce	jsi	uspěla	v	celosvětové	soutěži	Little	
League	Major.	Jak	probíhala	vlastně	tvoje	nominace	a	postup	
touto	soutěží?
Soutěž je vyhlašována každoročně, pokud zaplatíte symbolický účastnický 
poplatek, můžete se zapojit do tohoto projektu, který je vyhlašován vždy 
na podzim. Na začátku soutěže jsou testy dovedností, podle kterých se 
hráčky rozdělí do vyrovnaných týmů. 6x za zimu se pak sehraje zápas, na 
kterém si trenéři zapisují a sledují vás. 

Nejlepších 14 hráček vyberou trenéři do užšího výběru a hrajete Národní kva-
lifikaci s dalšími českými regiony. Vítěz tohoto turnaje postupuje na Evropsko 
Africkou kvalifikaci, která byla v roce 2017 v Polsku. Nám se tam podařilo vy-
hrát a dostali jsme se tak až na Světové finále do Ameriky, které hradí pořada-
tel Little Leageu. My měly to štěstí, že nám český sponzor pomohl již s výdaji 
na Evropskou kvalifikaci, takže jsme dostaly památeční týmové oblečení.

V	takové	mezinárodní	soutěži	jsi	byla	poprvé?
Já se do této soutěže přihlašuji skoro každý rok. Až doteď mě nikdo ne-
vybral. Ale i přesto to pro mě vždy byla zajímavá zkušenost už proto, že 
v zimním období je zápasů méně, takže touto cestou jsem měla jednak 
možnost poznat nové hráče, jednak si zahrát.

Co	se	ti	na	soutěži	líbilo	nejvíc?
Byl to každopádně ohromný zážitek. A samozřejmě velká zkušenost, po-
znala jsem nové hráče, jiné týmy a trenéry.

Byla	jsi	v	Americe.	Měla	jsi	možnost	poznat	něco	z	této	země	–	tedy	
kromě	softballu?
Bohužel jsme nestihli plánovaný výlet k oceánu. I tak jsem zažila mnoho 
z celkové atmosféry města. Vždy se mi líbily ve filmech místní autobusy 
a teď jsem takovým autobusem mohla sama jezdit, což byl pro mě určitě 
velký zážitek. Ochutnala jsem pravý americký hamburger, ale hlavně jejich 
vztah k softu je mnohem větší než u nás. 

Co	člověk	musí	mít,	aby	se	tomuto	sportu	mohl	věnovat?
Vlastně skoro nic, protože vás tady všechno naučí. Když neumíte házet, 
tak vám vysvětlí jak na to. Postupně zjistíte, že každý trénink házíte o ně-
co dál. Kromě toho tréninky se zaměřují na celkovou fyzičku, posilování…
Samozřejmě je důležité, abyste byl zdravý a neměl zdravotní problémy. 
A také nesmíte mít strach z letícího míče. Jinak ho nikdy nechytíte a bu-
dete před ním uhýbat.

|	 Lucie merxbAuerová

Jaký	byl	tvůj	největší	úspěch?
Můj největší úspěch byla účast na Evropsko Africké kvalifikaci v Holand-
sku, kde jsem reprezentovala Středočeský region za kategorii Junior. Byla 
to soutěž Little League, do které se mohou přihlásit všechny hráčky soft-
ballu v Čechách. Z těch nejlepších se pak vytvořil reprezentační tým, který 
jel reprezentovat Českou republiku do Holandska.

Které	země	byly	na	této	soutěži	zastoupeny?
V Holandsku se účastnily týmy ze všech zemí, které se do soutěže přihlá-
sily. Jednalo se o nejlepší hráčky z Holandska, ty měly dokonce dva týmy 
jako pořadatelé a Itálie. 

Jak	v	této	konkurenci	naše	hráčky	obstály?
Jako Češky jsme skončily na druhém místě, protože jsme ve finále prohrály 
s Italkami. Byl to však velmi vyrovnaný zápas. Myslím, že i druhé místo je 
velmi dobrý výsledek.

Jak	dlouho	se	tomuto	sportu	věnuješ?
Hraju už šest let. Byla jsem už jako malá hodně aktivní dítě. Mamka tedy 
chtěla, abych se zapojila do nějakého sportu, ideálně kolektivního. Moje 
teta se softballu věnuje, takže mamku nasměrovala tímto směrem.

|	 vik Torie SedLáčková

Jaký	byl	tvůj	největší	úspěch?
Největším úspěchem bylo dostat se do Itálie na neoficiální Mistrovství Ev-
ropy žákyň do 11 let.

Jak	ses	na	toto	Mistrovství	probojovala?
Vlastně úplnou náhodou. Tým byl postaven jiným týmem, ale neměli kečra, 
který je pro hru hodně důležitý. Vedoucí toho týmu oslovila mojí trenérku 
Andreu Merxbauerovou, která vybrala mě.

Jaký	byl	pro	tebe	největší	zážitek	z	Itálie?
Zážitků bylo určitě hodně. Samotný zážitek bylo se tam dostat a zažít celou 
atmosféru. Moc se mi líbilo, že jsem si tam zahrála také s jiným týmem, 
jinými hráčkami než na které jsem normálně zvyklá.

Máš	do	budoucna	nějaký	cíl?
Chtěla bych v softballu pokračovat. Mám ale taky hodně ráda zvířata, hlav-
ně koně, takže bych jednou nějaké koníky chtěla vlastnit.

|	 JuLie kAdLecová

Jaký	je	tvůj	největší	úspěch?
Dostat se do Ameriky, kde jsme se v červenci společně s Luckou zúčastnily 
turnaje, i když každá v jiné věkové kategorii.

ROZHOVOR
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Úspěchy řepských softbalistek
Řepské softbalistky, které pravidelně trénují při ZŠ Jana Wericha a SC Storms  zaznamenaly v nedávné době několik velkých 
úspěchů. Některým hráčkám se podařilo vycestovat za softballem až za moře. Nejen o těchto úspěších, ale o softballu obecně, 
jsem si povídala s Adrianou Tomanovou, Julií Kadlecovou, Lucií Merxbauerovou a Viktorií Sedláčkovou. U rozhovoru nechyběli 
ani jejich trenéři Andrea Merxbauerová a Milan Walter.

foto: Archiv Andrey Merxbauerové

Andrea Merxbauerová, Julie Kadlecová, Lucie Merxbauerová a Jiří Košák 
na Evropsko Africké kvalifikaci 2018.



Jaký	byl	tvůj	největší	zážitek?
Když jsme vyhrály v Holandsku, tak jsem se strašně rozbrečela. Určitě to 
pro mě byl největší zážitek na celý život. Samotný fakt, že jsem mohla letět 
do Ameriky na turnaj, byl skvělý.
Fascinovaly mě tam místní ohromné obchody, domy, hřiště, na kterém si 
dávali před každým zápasem tak záležet, že kreslili symboly týmů do antu-
ky, prostě všechno.

Jak	dlouho	hraješ	softball?
Softball hraju šestým rokem. K pečlivému tréninku mi pomáhá hlavně táta, 
který se mnou pracoval, chodili jsme si házet a zlepšovali techniku.

Proč	zrovna	tenhle	sport	děláš?
Kdysi k nám přišel trenér, který nám tento sport představil a nabídnul 
možnost se mu začít věnovat. Probrala jsem to s mámou a ta mi dovolila 
softball zkusit. Zalíbilo se mi to a už jsem u něj zůstala.

Chceš	v	něm	pokračovat	dál?
Určitě ano. Chtěla bych se dostat do České reprezentace a pokračovat až na 
vrcholovou úroveň a jednou třeba jezdit po světě na mezinárodní utkání.

|	 Trenéři AndreA merxbAuerová A miLAn WALTer

Oba	jste	se	jako	trenéři	zúčastnili	celé	soutěže.	Od	základní	části,	
která	je	pro	širokou	hráčskou	veřejnost,	až	po	světové	finále	
v	Americe.	Jak	jste	tento	úspěch	vašich	svěřenkyň	vnímali?
Milan Walter: Pro mne to byl již třetí velký úspěch. Nejdříve jsem byl v Ame-
rice v roce 2012, pak 2014 a teď se to povedlo zase v roce 2017. Je to 
samozřejmě úžasné a motivující. Je skvělé vidět, že ta naše dobrovolná 
trenérská práce se dokáže takto prosadit. Jsou to tisíce hodin, které do 
toho investujeme a které vám nikdo nezaplatí. Naší největší odměnou je 
pak to, že se „naše“ děti někam dostanou.
Andrea Merxbauerová: Pro mne to byl první, takto velký úspěch. A i když to 
na Evropské kvalifikaci vypadalo velmi nadějně, nevěřila jsem tomu snad 

do chvíle, kdy jsem poprvé v životě seděla v letadle. Z mé pozice to bylo vy-
koupeno nesmírným množstvím zařizování po celý rok soutěže a nakonec 
velmi zběsilou organizací Světové série. 

Jaký	je	zájem	dnešních	dětí	o	softball?	Máte	dostatek	hráčů?
Milan W.: Dětí všeobecně je hodně, ale bojujeme s obrovskou konkurencí 
internetu. Když jsme tady začínali před deseti lety, tak byl rozhodně pod-
statně menší problém sehnat dostatečný počet dětí ve věkové kategorii 
10–15 let.
Andrea M.: A k tomu je tady konkurence ostatních sportů všeobecně – je tu 
florbal, volejbal, atletika. 
Milan W.: Děti musí být pro tento sport dostatečně nadšené, ale také těles-
ně zdatné, protože tady běhají, házejí… Čím déle to dělám, tím víc vidím, 
že se musíme zaměřovat na děti mladší. V těch 10 letech je spousta z nich 
už vyhraněná.
Andrea M.: Ale hlavně se nesmějí bát. Softball není sport pro „princeznič-
ky“, ale spíš pro „dračice“. Letos se nám poprvé povedlo, že máme plně 
obsazenou kategorii pro děti od 6 do 10 let a také nově otevřenou katego-
rii předškoláčků od pěti let.

Poznáte	už	u	takhle	malých	dětí	talent?
Milan W.: Talent se dá poznat, ale je potřeba si uvědomit, že u takhle ma-
lých dětí se to může klidně za dva za tři roky změnit. V tomto věku mají 
špatně rozvinutou motoriku. Ne každé dítě si doma s rodiči hraje. Jsem 
mnohdy překvapen jak velký problém je u těchto dětí vzít balon a někam 
ho hodit. Nám to přijde jako jasná věc, ale pro ně je ta koordinace velmi 
náročná.
Andrea M.: My máme ale výhodu v tom, že spolupracujeme s MŠ Bendova, 
která je obecně velmi sportovně založená. Takže většina těch dětí má velké 
nadání pro sport a rodiče, kteří je v tom podporují.
Milan W.: Ze zkušeností však mohu říct i to, že ti hodně talentovaní v době 
puberty tak ze 2/3 odpadnou. Jsou zvyklí, že jim všechno jde samo, nema-
jí nic vydřené. V této době je však ti méně talentovaní dohání a mnohdy 
i předběhnou. Protože ti jsou naopak zvyklí na sobě pracovat a makat, aby 
se dotáhli. Hrají mnohdy více srdíčkem. Ti, kdo mají naděleno od pána bo-
ha, mají pocit, že moc trénovat nemusí, protože jim to vždy šlo samo. A už 
se neumí do pořádného tréninku dostat.

Vaše	svěřenkyně	brzy	odejdou	ze	základní	školy.	Jaké	mají	šance	
pro	pokračování	v	softballu?
Andrea M.: My máme kategorie hezky za sebou. Ideálně děti začínají od 
předškolního věku soutěží, která se nazývá Beeball. Děti hrají bez rukavic, 
s molitanovým míčkem i pálkou. Pak je kategorie Tball od 1. do 3. třídy, 
ve které začíná většina dětí, včetně naší slavné Julči nebo Lucky. Od 4. do 
7. třídy to jsou žákyňky, od 7. třídy ZŠ do 1. ročníku střední školy je kate-
gorie kadetek. Po ní následují juniorky, ty se u nás zatím snažíme budovat. 
Je to trochu houpačka podle toho, jak který rok máme potřebný počet hrá-
ček. Pak máme i ženský tým.
Milan W.: Takže když končí s kadetkami, tak přechází k juniorkám, ať už 
u nás nebo v jiném spřáteleném týmu kdekoliv v Praze. 

Co	chystáte	nyní?
Milan W.: Máme za sebou evropskou kvalifikaci v Holandsku. Letos bychom 
se chtěli věnovat primárně našim klubovým hráčkám, pracujeme na in-
tenzivní zimní přípravě. Máme hodně mladých hráček a chceme se tedy 
soustředit na klubovou část přípravy. Příští rok uvidíme, co se podaří a zda 
navážeme na naše úspěchy v Little League.
Andrea M.: V nejbližší době pořádáme Mikulášský Tball pro rodiče s dětmi, 
na který srdečně zveme i případné zájemce o náš sport. 

Děkuji za rozhovor.
Radka Sálusová

ROZHOVOR
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foto: -ras-

Úspěšné řepské softbalistky – na fotografii zleva Lucie Merxbauerová, 
Adriana Tomanová, Julie Kadlecová, Viktorie Sedláčková a trenéři 
Andrea Merxbauerová a Milan Walter.



 4. prosinec – Pečeme vánoční ozdoby ze slaného těsta 

 5. prosinec –  Připravujeme se na Mikulášskou párty, svíčky 
z voskovo-medových plátů

 7. prosinec – Mikulášská v Klubu 17, „Den otevřených dveří“

11. prosinec – Pečeme vánoční perníčky

12. prosinec – Vánoční hudební odpoledne

14. prosinec – Modelujeme andílky

18. prosinec –  Výroba mýdla (třeba jako vánoční dárek)

19. prosinec –  Odpoledne s vánoční tématikou

21. prosinec –  Výroba vánočních dárkových taštiček 

25. prosinec – Zavřeno	 
26. prosinec – Zavřeno 

28. prosinec – Zavřeno 
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Plán Klubu 17          prosinec 2018

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

Programy pro řepské seniory prosinec 2018 

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	prosinci:	4.	12. Zazpívat nám při-
jdou děti ze ZŠ genpor. Františka Peřiny pod 
vedením pí učitelky Kalinové, 11.	 12. Zahrát 
a zazpívat přijde p. Procházka, 18.	12. Vánoční 
posezení se starostkou Mgr. Jitkou Synkovou 
a ředitelem CSZS PhDr. Jindřichem Kadlecem, 
25.	12. Zrušeno, 31.	12. Zrušeno.

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	prosinci:	3.	12. Zrušeno, 10.	12. Vol - 
ný program, 17.	12. Volný program, 24.	12. Zru-
šeno, 31.	12. Zrušeno.

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	prosinci:	5.	12. Zazpívat nám při-
jdou děti ze ZŠ genpor. Františka Peřiny pod 
vedením pí učitelky Kalinové, 12.	 12. Volný 
program, 19.	12. Vánoční posezení se starost-
kou Mgr. Jitkou Synkovou a ředitelem CSZS 
PhDr. Jindřichem Kadlecem, 26.	12. Zrušeno.	

Klub	seniorů	Centrum
Setkávání vždy v úterý od 9 do 11 hodin v CSZS, 
Bendova 1121, Praha 17. 
Klub vede Jitka Hanzlová. 
Program	 v	 prosinci:	 4.	 12.	 Mikulášské po-
sezení,	 11. 12. Výroba vánočních dekorací, 
18.	12. Vánoční nadílka, 25.	12. Zrušeno.

Klub	dobré	nálady
Setkávání vždy předposlední středu v měsíci, 
v CSZS, Bendova 1121, Praha 17 - Řepy
Pod vedením Evy Gutové.
Program	 v	 prosinci:	 19.	 12.	 Ve znamení Vá-
noc, jak jinak! Nebude chybět vánoční poe-
zie, ochutnávka cukroví, ani vánoční přípitek. 
A samozřejmě si zazpíváme koledy. Hosty, kte-
ří nejsou členy Klubu dobré nálady, poprosíme 
o malý příspěvek do kasičky. 

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	 prosinci:	 3.	 12.	 Vánoční klubová 
tombola,	 10.	 12.	 Zrušeno,	 17.	 12.	 Vánoční 
posezení se starostkou Mgr. Jitkou Synkovou 
a ředitelem CSZS PhDr. Jindřichem Kadlecem, 
24.	12. Zrušeno, 31.	12. Zrušeno.

26. 11. 2018 jsme se dozvěděly, 
že nás opustila naše bývalá 
paní ředitelka Simona 
Skoumalová.

Téměř 30 let byla neodmyslitelně 
spjata s Mateřskou školou 
Socháňova, vlastně od jejího 
otevření. Byla příkladem 
pro všechny z nás – učitelky 
i ostatní zaměstnance. Její osobní přístup ovlivnil několik generací 
dětí i rodičů a vlastně je s námi stále. Její láska ke sportu k němu 
přivedla i mnohé děti, které jsou dnes již dospělé.

Za její práci a lidský přístup jí patří naše velké díky!

Kolektiv MŠ Socháňova

Vzpomínka
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Komunitní centrum Řepy – program aktivit na prosinec

Pro bližší informace nás kontaktujte na e-mailu: marketa.dlouha@post, nebo telefonicky: 739 305 485
Sledujte nás na facebooku! https://www.facebook.com/kcrepy                              PhDr. Jindřich Kadlec, předseda ČAPS

Pondělí 9–12	hod.	–	individuální	poradenství (protidluhové poradenství, oddlužení, prevence ztráty bydlení,  
řešení nepříznivé sociální situace apod.)  
Nutno	rezervovat	termín!	
Objednávky u Mgr. Markéty Dlouhé – tel. 739 305 485

Úterý	 13.30–15.30	hod.
Liché týdny – Klub	deskových	a	stolních	her
Sudé týdny – Kroužek	ručních	prací

Středa	 12.30–14.30	hod.	–	Středy	s	trénováním	paměti	
18–19	hod.	Jóga	pro	seniory
Poslední středa v měsíci – odborná	přednáška	z	oblasti	finanční	gramotnosti	a	bezpečnosti	seniorů:
21. 12. od 13 hod. – Bezpečnost o Vánocích

Čtvrtek 12.30–13.30	hod.	Jóga	pro	seniory
13.30–15.30	hod.	Podpora	zdravého	životníhu	stylu
Téma	měsíce:	Jak	prožít	Vánoce	bez	stresu,	ve	zdraví	a	v	pohodě
	 6.	12.	–	České	vánoční	tradice.	Úvodní	přednáška	
13.	12.	–	Oslava	Vánoc	s	vánoční	dílničkou	–	zdobení	věnců
20.	12.	–	Vánoce	ve	světě	–	workshop

ČAPS
ČESKÁ ASOCIACE

PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Ø   Terénní  pečovatel/ka
Forma úvazku na DPP, práce v odpoledních hodinách 
a o víkendech. Práce v lokalitě Prahy 17 v domácnostech klientů.

Ø   Výchovný pracovník Nízkoprahového zařízení pro děti 
a mládež Klub 17

Forma úvazku na DPP, práce v odpoledních hodinách, vhodné 
i pro studenty. Práce v zařízení NZDM s dětmi ve věku od 6 do 
18 let. Prostor pro vlastní kreativní nápady.

Ø   Sociální pracovník Nízkoprahového zařízení pro děti 
a mládež Klub 17

Forma úvazku na DPP, práce v odpoledních hodinách, vhodné i pro 
studenty. Práce v zařízení NZDM s dětmi ve věku od 6 do 18 let. 

CENTRUM SOCIÁLNĚ  
ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

NABÍZÍ VOLNÉ 
PRACOVNÍ POZICE:

Máte-li zájem o práci v našem týmu, zašlete svůj životopis spolu 
s motivačním dopisem na e-mailovou adresu  cszs@iol.cz  

Uzávěrka pro zasílání životopisů a motivačních dopisů je průběžně.

Vybraní zájemci budou kontaktování k osobnímu pohovoru.

Pro bližší informace kontaktujte Mgr. Moniku Čermákovou – 
vedoucí přímé péče, tel: 775 591 700, e-mail: cszs@iol.cz

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 11. 12. 2018 –  komentovaná prohlídka 
Legiobanky a jejího okolí 

Nejprve si prohlédneme celý areál nejstaršího železničního nádraží 
včetně modelu jeho revitalizace od světové architektky Zahid, do 
Legiobanky vstoupíme nenápadným vchodem, kudy údajně ruští 
legionáři v roce 1922 vnášeli carské zlato. Do vlajkové lodi 1. repub-
liky ve stylu art deca vstoupíme pasáží Legiobanky II (dnes známé 
pod jménem D 37 jako divadlo E. F. Buriana nebo U Rozvařilů). 
V interiérech Legiobanky objasníme design slavného architekta 
J. Gočára a jeho žáka Fr. Marka, sochaře J. Štursy, O. Gutfreunda

Sraz v 11 hod u busty TGM v hale stejnojmenného nádraží. Prohlídku 
povede Ing. Stěnička ze spolku Pragos. Doba trvání 1–1,5 hodiny. 
Vstupné 50 Kč.

Program vycházek Prahou 
pro seniory 
prosinec 2018
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1.	12.	2018	–	10.	1.	2019	Výstava	grafiky	s	vánoční	tématikou vý-
tvarníka, ilustrátora, básníka a skautského spisovatele Mgr. Ladislava 
Ruska (1927-2012). 
 
2.	 12.	 1.	 adventní	 koncert, účinkuje: Hornický pěvecký sbor Klad-
no pod vedením Jana Makaria, klavírní doprovod – Jan Dušek, prů-
vodní slovo – Ondřej Kepka, na programu duchovní a vánoční hudba 
(B. M. Černohorský, E. Pascha, A. Brückner, G. F. Händel, F. X. Brixi, 
P. Mascagni).
Kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné, od 16.30 hod.

6.	 12.	 Komponovaný	 hudebně	 literární	 pořad	 adventních	 povídek	
s	hudbou	J.	S.	Bacha, G. Ph. Telemanna, C. Debussyho a dalších pro 
sólovou flétnu (Lenka Kozderková – flétna, František Kreuzmann – 
mluvené slovo).
Kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné, od 18.00 hod.

9.	12.	2.	adventní	koncert, účinkuje: Řepský sousedský sbor pod ve-
dením Pavla a Tomáše Rabasových, na programu klasická hudba, české 
a světové vánoční skladby. 
Kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné, od 16.30 hod.

13.	12.	Vánoční	koncert	vokálního	společenství	CANTIO, na progra-
mu anonymy a kancionály z 15. století.
Kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné, od 19.00 hod.

14.	12.	Vánoční	koncert	žáků	Zuzany	Hrbkové z KC Průhon.
Refektář, vstupné dobrovolné, od 17.00 hod.

15.	12.	Adventní	trh	v	klášteře – vánoční atmosféra, stánky, svařené 
víno, káva, čaj, cukroví, klobásky, vánoční dekorace, ozdoby a dárky, 
andělská pošta, živá hudba – kapela Motovidlo.
Atrium Domova, od 14.00 do 18.00 hod.

16.	 12.	 3.	 adventní	 koncert, účinkuje: Smyčcový komorní orchestr 
Musica Alternativa pod vedením Jaroslava Kořána a Jiřího Šimáčka 
a smíšený pěvecký sbor COMODO, na programu J. Pachelbel, J. S. Bach, 
G. F. Händel, A. Dvořák a další. Koncert podporuje MČ Praha 17.
Kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné, od 16.30 hod.

20.	12.	J.	J.	Ryba	–	Česká	mše	vánoční	v	podání	Břevnovského	chrá-
mového	sboru se sólisty ND v Praze pod vedením Adolfa Melichara.
Kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné, od 19.00 hod.

23.	12.	od	16.30	hod.	4.	adventní	koncert, účinkuje: soubor zobco-
vých fléten SIRINGA pod vedením Miroslava Bureše, zazní hudba pro 
zobcové flétny od baroka až po současnost, na programu J. S. Bach, 
A. Vivaldi, anonym Puer natus in Betlehem a pásmo vánočních písní. 
Kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné, od 16.30 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.

Domov	sv.	Karla	Boromejského
program na prosinec 2018

Řepský sousedský sbor 
vystoupí 9. prosince od 16.30 h 

v kostele Svaté rodiny v Řepích s adventním programem

Muzeum českých 
Vánoc v Ořechu
Muzeum plné příběhů a jedinečných zá-
žitků. Tím nejznámějším a nejsilnějším 
příběhem je samozřejmě narození Je-
žíška. Ale svůj zajímavý příběh zde pro-
žívá každá postava, která se vydala do Betléma. 
Prohlížet si unikátní exponáty je zajímavé. Ale jistě se vám bude 
líbit, když se budete moci podívat na kreslířku, jak tvoří postavič-
ky do betléma, na řezbáře, keramika, anebo si sami udělat svíčku 
ze včelího vosku, ozdobit perníček, ochutnat některé z vánočních 
jídel, anebo dokonce postavit celý betlém. Vyzkoušet si můžete i li-
dové zvyky. Třeba s jejich pomocí naleznete toho pravého partnera, 
zdraví či bohatství. Pro někoho může být zážitkem i zakoupení ma-
lého dárku.

Otevřeno je v prosinci každý víkend od 10 do 18 hod. 
a každou středu a 1. 1. od 15 do 18 hod.

Jednotlivé víkendy jsou tematicky zaměřeny. První dva jsou autor-
ské. Můžete tak být u křtu nových publikací o betlémech a vánoč-
ních zvycích, nechat si je podepsat od autorů nebo se potkat s auto-
ry betlémů. Detaily programu naleznete na www.orech.cz.

Vladimír Glaser



PROGRAM PROSINEC 2018 

Divadlo pro děti:  
Radujme se, veselme se

Divadlo pro děti:  
Z pohádky do pohádky

Umisťovací výstava  
koček v Sokolovně Řepy 

Mikulášská nadílka  
s čertovskou pohádkou

Vánoční dílny:  
Drobné dárky

Vánoční příběh, ve kterém zazní mnoho známých koled, vypráví o pouti 
Marie a o narození Ježíška. Na dlouhé cestě nechce nikdo Marii a Josefa 
nechat přenocovat. Zjeví se jim archanděl Gabriel a pošle je do chléva  
v Betlémě. Tam Marie porodí Ježíška a o jeho narození se brzy dozví celý 
svět. Hraje: Divadlo U staré herečky. (vstupné 40 Kč) 

Maňáskové divadlo Z pohádky do pohádky, přesně tak budeme putovat. 
Těšit se můžete na tři oblíbené krátké pohádky. Nejprve navštívíme s pohád-
kou “Boudo, budko, kdo v tobě přebývá” malý domeček, pak se podíváme 
za zvířátky v pohádce “Tři prasátka” a nakonec mrkneme do kuchyně s “Jak 
pejsek a kočička vařili dort”. Hraje: Divadlo Na houpačkách. (vstupné 40 Kč) 

Hledat domov bude téměř sedmdesát koček, kocourů i koťat z deseti růz-
ných útulků. Chybí-li vám chlupatý kamarád, zastavte se. Nebo se přijď-
te jen podívat, vezměte s sebou děti, pro které bude připraven drobný 
program. Můžete nakoupit dárky v charitativních krámcích, případně 
podpořit kočičky třeba konzervičkou či granulkami. V dopoledních hodi-
nách bude přítomna veterinární lékařka, která vám odpoví na případné 
dotazy. No a závěrem možná přijde i Mikuláš. Ve spolupráci s KC Průhon 
a Nutrilove pořádá sdružení Pozor, kočka! z.s. Místo konání: Sokolovna 
Řepy, ulice Na Chobotě 125/2B. (vstupné 35 Kč, děti zdarma)

Sobotní odpoledne začne nejprve čertovskou pohádkou. S peklem to jde 
pěkně z kopce, čerti jsou totiž nějací líní. Když to zjistí Lucifer, začne pořád-
ný mazec! Pro zkaženou duši zlé kněžny pošle nejmenšího čerta nešiku. Ten 
všechno zašmodrchá a poplete. Veselá pohádka plná písniček. Hraje: Milan 
Duchek. Po pohádce rozdá dětem Mikuláš se svými pomocníky čertem  
a andělem Mikulášskou nadílku. (vstupné: 40 Kč/dospělý nebo dítě s vlastní 
přinesenou nadílkou, 90 Kč/dítě bez vlastní nadílky (v ceně balíček od KCP).

Vánoční dílny pro děti (od 6 let v doprovodu dospělé osoby, od 10 let sa-
mostatně) a dospělé. Hledáte originální dárek? Největší radost uděláte 
tím vlastnoručně vyrobeným. Malba na porcelán, sklo, keramiku, výroba 
svíček a svícnů. Přihlášky a platby: platby nejpozději vždy do úterý před 
termínem dílny v kanceláři č. 2., 1. patro KC Průhon. Kontakt: tel. 601 324 
846, kurzy@pruhon.cz. (vstupné: 250 Kč za kompletní materiál na 4 dárky)

SOBOTA 15:00SOBOTA 15:00

SOBOTA 10-17SOBOTA 15:00

NEDĚLE 14:30

1508

0801

09
Výstava: Dobroslav  
Halata - Tvar Barev

Akademický malíř Dobroslav Halata se věnuje malbě, kresbě, restauro-
vání a tvorbě do architektury. Jeho tvorba je zastoupena v soukromých  
a veřejných sbírkách doma i v zahraničí. Malba ak. mal. Halaty není svázá-
na žádnými pravidly, barevnost a kompozice děl vychází přímo z palety  
a srdce malíře. Bravurní štětcová kresba je základem všech jeho děl, kte-
rá jsou prostoupena tenkými i hutnějšími liniemi dodávající obrazům na 
prostorové hloubce. Výstavu můžete navštívit v galerii KC Průhon až do 
konce ledna 2019. (vstup zdarma)

SO 9-13
PO-PÁ 9-19
05

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

19. 12. - 21. 12. 2018
22. 12. 2018
24. 12. - 26. 12. 2018
27. 12. 2018
28. 12. 2018
29. 12. 2018
31. 12. 2018 - 1. 1. 2019 

zavřeno
09:00 - 13:00
zavřeno
09:00 - 16:00
13:00 - 18:00
zavřeno
zavřeno

Vánoční
otevírací 

doba
v řepské
knihovně

A4 do programu - ležato van.otev.doba. knihovny-bez kontaktů.indd   1 14.11.2018   12:51:01

A4 program prosinec 2018.indd   1 22.11.18   20:03
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Vánoční bohoslužby v Řepích
Kostel sv. Rodiny

  Pondělí 24. 12. Štědrý den:  
v 16 hodin a ve 24 hodin. 

  Úterý 25. 12. Slavnost Narození 
Páně: v 9 hod.

  Středa 26. 12. Svátek sv. Štěpána: v 9 hodin.

  Pátek 28. 12. Sv. Mláďátka: v 18 hodin.

  Neděle 30. 12. Svátek sv. Rodiny: v 9 hodin.

  Pondělí 31. 12. Sv. Silvestr: v 18 hodin. 

  Úterý 1. 1. Slavnost Matky Boží: v 9 hodin.

  Neděle 6. 1. Slavnost Zjevení Páně: v 9 hodin.

Kostel sv. Martina

  Úterý 25. 12. Slavnost Narození 
Páně: v 11 hod.

  Čtvrtek 27. 12. Sv. Jan Evangelista: 
18 hodin.

  Neděle 30. 12. Svátek sv. Rodiny: v 7.45 hodin.

  Úterý 1. 1. Slavnost Matky Boží: v 11 hodin.

  Neděle 6. 1. Slavnost Zjevení Páně: v 7.45 hodin.

Ostatní bohoslužby zůstávají podle obvyklého pořádku.

Možnost návštěvy betléma v kostele sv. Martina
Ve dnech 25. 12., 26. 12., 30. 12. a 1. 1. vždy v době  
od 14 do 16 hod.
Možnost návštěvy betléma v kostele sv. Rodiny
Jesličky v kostele Sv. Rodiny budou přístupné po celou 
vánoční dobu v době od 14 do 17 hod. Vstup je přes 
hlavní vrátnici Domova sv. Karla Boromejského.

Bližší informace o možnosti navštívit betlé my  
v různých kostelech se můžete dozvědět na webu:  
www.krestanskevanoce.cz 

Kostel Panny Marie
Vítězné na Bílé Hoře

  Pondělí 24. 12. Štědrý den: 
v 16 hodin (dětská mše)  
a ve 24 hodin. 

  Úterý 25. 12. Slavnost Narození Páně: v 11 hodin. 

  Středa 26. 12. Svátek sv. Štěpána: v 11 hodin.

  Neděle 30. 12. Svátek sv. Rodiny: v 11 hodin.

  Pondělí 31. 12. Sv. Silvestr: v 17 hodin,  
(mše na poděkování za uplynulý rok). 

  Úterý 1. 1. Slavnost Matky Boží: v 11 hodin.

  Neděle 6. 1. Slavnost Zjevení Páně: v 11 hodin.

Možnost návštěvy betléma v kostele Panny Marie Vítězné 
na Bílé Hoře 24. 12. od 16 do 18.30 hod.
a 25. 12, 26. 12 a 1. 1., 6. 1. od 10 do 12.30 hod.
Bližší informace najdete na www.benediktinky.cz

ŘECKOKATOLICKÉ
BOHOSLUŽBY V CHRÁMU
SV. KŘÍŽE A SV. HELENY 
ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКІЇ СЛУЖБИ БОЖІЇ 
В ЦЕРКВІ СВ. ХРЕСТА Й СВ. ОЛЕНЫ

  24. prosince od 14 hodin (Narození Christovo podle 
gregoriánského kalendáře) ve staroslověnštině. 
24-ого грудня 2018 від 14 годин (свято Різдва 
по новому стилу) в церковнo-cлов'янській мові.

  30. prosince od 9 hodin v ukrajinštině. 
30-ого грудня 2018 від 9.00 годин в украї́нській мові

  1. ledna od 9 hodin ve staroslověnštině. 
1-ого січня 2019 від 9.00 годин (Новий рік) 
в церковнo-cлов'янській мові

  6. ledna od 9 hodin (Narození Christovo podle 
juliánského kalendáře) v ukrajinštině. 
6-ого січня 2019 від 9.00 годин (свято Різдва 
по старому стилу) в украї́нській мові

Dále každou neděli od 9 hodin, v sudé týdny 
v ukrajinštině a v liché týdny ve staroslověnštině. 
та кожну неділю від 9.00  годин пaрний тиждень 
в украї́нській мові, непaрний тиждень в церковнo-
cлов'янській мові

Administrátor kostela/Aдмінистратор церкві
o. Ing. ThDr. PhDr. JUDr. et JUDr. Leo Salvet,  
Ph.D., DBA, Dr.h.c.
e mail/і-мейл: kaple.sv.krize@seznam.cz
telefon/телефон: +420 601 209 050 
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 neděle	2.	12.	od	16.30	hod.
1. AdvenTní koncerT, účinkuje: Hornický pěvecký 
sbor Kladno pod vedením Jana Makaria, klavírní 
doprovod – Jan Dušek, průvodní slovo – Ondřej 
Kepka, na programu duchovní a vánoční hudba 
(B. M. Černohorský, E. Pascha, A. Brückner, 
G. F. Händel, F. X. Brixi, P. Mascagni)

 neděle	9.	12.	od	16.30	hod.
2. AdvenTní koncerT, účinkuje: Řepský sousedský 
sbor pod vedením Pavla a Tomáše Rabasových, 
na programu klasická hudba, české a světové 
vánoční skladby 

 neděle	16.	12.	od	16.30	hod.
3. AdvenTní koncerT, účinkuje: Smyčcový 
komorní orchestr Musica Alternativa pod vedením 

Jaroslava Kořána a Jiřího Šimáčka a smíšený 
pěvecký sbor COMODO, na programu J. Pachelbel, 
J. S. Bach, G. F. Händel, A. Dvořák a další. 
Koncert podporuje MČ Praha 17.

 čtvrtek	20.	12.	od	19.00	hod.
J. J. rybA – Česká mše vánoční v podání 
Břevnovského chrámového sboru se sólisty ND 
v Praze pod vedením Adolfa Melichara.

 neděle	23.	12.	od	16.30	hod.
4. AdvenTní koncerT, účinkuje: soubor 
zobcových fléten SIRINGA pod vedením Miroslava 
Bureše, zazní hudba pro zobcové flétny od 
baroka až po současnost, na programu J. S. Bach, 
A. Vivaldi, anonym Puer natus in Betlehem 
a pásmo vánočních písní.

Adventní koncerty 2018 – Kostel sv. Rodiny

Sobota 15. 12. 2018 od 14 do 18 hod
atrium Domova sv. Karla Boromejského 
K Šancím 50, Praha-Řepy 

Vánoční atmosféra, stánky
živá hudba – kapela Motovidlo
svařené víno
káva, čaj, cukroví
klobásky
vánoční dekorace 
ozdoby a dárky
andělská pošta

Adventní trh 
v Klášteře

 www.domovrepy.cz

Jeden otec byl při své práci soustavně vyrušován svým malým šesti-
letým synem. Aby měl alespoň na půlhodinu pokoj, vytrhl ze starého 
atlasu list, nastříhal ho na malé kousky a dal to celé synovi, aby ma-
pu opět seskládal dohromady. „To mu dá zabrat na hodně dlouhou 
dobu!“, myslel si v duchu.
Ale kdepak! Po několika minutách se malý vrátil s mapou světa, kte-
rá byla naprosto perfektně poskládaná. „Jak jsi to jenom tak rychle 
dokázal?“, ptal se otec. „Bylo to velmi snadné, tati. Na druhé straně 
listu byl obraz člověka. Složil jsem ho – a svět se tak sestavil úplně 
sám!“ (Z knihy Pino Pellegrino: Příběhy pro osvěžení duše)

Jak postupoval syn? Dal do pořádku člověka, poskládal ho, a svět se 
tím poskládal sám. To je vlastně mimoděk i příběh Vánoc. Křesťané 
o vánočních svátcích slaví, že se Bůh stal člověkem Ježíšem a před 
dvěma tisíci lety se narodil v městečku Betlémě do lidské rodiny Ma-
rie a Josefa. A to proto, aby původní rozbitý obraz člověka „posklá-
dal dohromady“ do podoby, jakou si Bůh představuje. Smyslem toho 
všeho je, aby se tak obnovil celý svět. 
Samozřejmě že až byl Ježíš dospělý, dělal to po tři roky svého ve-
řejného působení hlavně kázáním a vyučováním. Avšak po většinu 
svého života – prvních třicet let, tj. desetkrát déle – s lidmi prostě 
jen byl – člověk jako každý jiný. Když se loučil se svými blízkými, 
slíbil: „Já s vámi zůstávám navždy!“ Svou blízkostí nás uzdravuje, 
„dává dohromady“…

A proto bych nám všem chtěl popřát, abychom zakoušeli, především 
o Vánocích, že nejsme sami. Ať se pro každého z nás najde někdo, 
kdo s námi bude, abychom tak zakusili něco z toho velkého Daru 
vánočních svátků, aby se tak i náš svět stával útulnějším.

Řehoř J. Žáček OPraem.,  
duchovní správce řepské farnosti

Slovo k Vánocům



NETRADIČNÍ POULIČNÍ

SOUSEDSKÝ FESTIVAL

program

8. 12. 2018
11:00 - 19:00
prostor před
kc průhon
socháňova ulice

Živá hudba, divadlo, atrakce, 

workshopy, kreativní dílny, čtení 

dětem, doprovodný program pro 

děti i dospělé, zdobení vánočního 

stromečku.

Zapojte se i vy! Kontaktujte nás na
dirbak@seznam.cz nebo 777 104 677

Vánoční sousedská tržnice, sdílený
a dětský bazar. Tradiční i netradiční 
občerstvení, svařák, punč, káva, čaj
A další. Přijďte si s námi užít příjemnou 
sobotu a načerpat vánoční atmosféru. 

ADVENTNÍ

KONCERT LADYPRAGA

IMITÁTOR PETR MARTINÁK

DIVADLO „Z POHÁDKY DO POHÁDKY“

dobročinná aukce

vystoupení dětí z muzikálového
kurzu KD Bílá Hora

VÁNOČNÍ PŘEKVAPENÍ
závěrem večera

zpívání u vánočního stromečku

stánky: adventní věnce, dekorace,
doplňky, obrazy, hračky, oblečení,

bižuterie, šperky a další.
umělečtí kováři: studenti

soš uměleckořemeslná, s. r. o.

A4-zřj2018-r17.indd   1 23.11.2018   10:14:54



V Kulturním centru a galerii Průhon proběh-
la od 4. do 27. září 2018 výstava „Praobyčej-
ná	 zvířata“, věnovaná k 90. výročí narození 
Prof. RNDr. Zdeňka Veselovského, DrSc., jedno-
ho z nejvýznačnějších českých zoologů a eto-
logů a významnému popularizátoru biologie. 
Vernisáž výstavy se konala ve čtvrtek 6. září 
za účasti vedení MČ Praha 17, Fakulty lesnické 
a dřevařské České zemědělské univerzity v Pra-
ze a Domu dětí a mládeže hl. m. Prahy a řady 
významných hostů. Při této příležitosti předa-
la starostka naší městské části Jitka Synková 
„Čestné občanství Řep“ RNDr. Jiřímu Formán-
kovi, CSc. Následný program ozdobili svými 
krásnými osobními vzpomínkovými přednáška-
mi na prof. Veselovského významní zoologové, 
vysokoškolští učitelé, etologové a ilustrátoři, 
se kterými prof. Veselovský spolupracoval – za 
ZOO Praha Ivan Rehák, za Jihočeskou univerzitu 
Libor Grubhoffer, za amatérské ornitology Jaro-
slav Škopek, za Českou společnost ornitologic-
kou Karel Šťastný a za ilustrátory Jan Dungel.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, bez 
kterých by tuto výstavu nebylo možné zorgani-
zovat. Tisk fotografií sponzorsky zajistila Petra 
Tóthová z Xerox Czech Republic s.r.o., originály 
ilustrací z knih prof. Veselovského ochotně za-
půjčili Jan Dungel, Jan Hošek a Vladimír Zadra-
žil, rámování sponzorsky zajistila firma Dantik, 
s.r.o. pana Danilo Česala, texty k fotografiím 
připravil Martin Häckel, životopis prof. Veselov-

ského sepsala Lucie Brejšková, dermoplastické 
preparáty a kostry zapůjčilo Národní muzeum 
v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská České ze-
mědělské univerzity v Praze a Pavel Augsten, 
jejich transport zajistil Josef Dirbák, Koska 
promo s.r.o., terária s živými živočichy zapůjči-
la Stanice přírodovědců DDM hl. města Prahy, 
aranžování nádrží a péči o živá zvířata po celou 
dobu zajišťovali Pavel Révay a Jan Hříbal, origi-
nály knižních publikací, které jsem neměl ve své 
knihovně, zapůjčili ochotně kamarádi. 
S výstavou významně pomohli: Martin Marek, 
Josef Dirbák, Hana Pudilová, Aleš Koutný, Mar-
tin a Lucie Brejškovi, Jaroslav Škopek, Jan Hří-
bal, Pavel Révay, Martin Häckel a doktorandi 
z katedry myslivosti a lesnické zoologie Fakulty 
lesnické a dřevařské ČZU v Praze, Vítek Dvořák, 
restaurace Sokol v Řepích, ZŠ Jana Wericha a ce-
lá řada dalších. Děkuji i těm, kteří mě nedokázali 
nápad s výstavou rozmluvit! 
Závěrečné poděkování patří ale panu profeso-
ru Veselovskému. Je mi nesmírnou ctí, že jsem 
mohl v zoologické zahradě pracovat v době jeho 
ředitelování. Bez jeho početných knížek bych 
asi nikdy nepochopil, jak významné je přírodu 
chápat ve všech jejích souvislostech. A také by 
nevznikla tato výstava. Vážený pane profesore, 
mockrát děkuji!

doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc. autor výstavy
Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze

& Řepská zoologická skupina
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Poděkování
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ZŠ Jana Wericha

Na konci října jsme si všichni připomněli 100. výročí vzniku naší repub-
liky. Oslavy se konaly na mnoha místech naší republiky a toto významné 
výročí si připomněli také žáci a učitelé v Základní škole Jana Wericha. Ti 
se ve čtvrtek 25. října sešli na zahradě školy, aby zde slavnostně zasa-
dili náš národní strom – tedy lípu. Ke kořenům lípy byla slavnostně také 
umístěna skleněná nádoba s přáníčky, které si pro „svůj“ nový strom 
vymyslely děti jak z prvního, tak druhého stupně školy. Jejich zástup-
ci také jednotlivá přání přednesli. Nechybělo ani hudební vystoupení, 
které celé slavnostní setkání příjemně doplnilo.
Nezbývá než poděkovat Doc. PaedDr. Janu Farkačovi za zprostředková-
ní a financování vzrostlé lípy, dále firmě JENA a Střední lesnické škole 
Křivoklát, která se na akci podílela nejen hudebním doprovodem, ale 
ještě dětem darovala druhou malou sazenici lípy srdčité.

-ras-

Oslava vzniku republiky v ZŠ Jana Wericha

Týden evropské kuchyně 
V návaznosti na zářijový Evropský den jazyků nám paní kuchařky ve 
školní jídelně připravily Týden evropské kuchyně. Tentokrát jsme moh-
li ochutnat jídla typická pro Polsko, Rumunsko, Itálii, Ukrajinu nebo 
Velkou Británii. Již několikátým rokem se tímto netradičním způsobem 
seznamujeme s jídelníčky jiných evropských zemí a našim kuchařkám 
děkujeme za toto zajímavé zpestření.

Barbora Bousová

foto: -ras-

Vzácná návštěva
V pondělí 5. listopadu na naši školu přiletěla vzácná a milá návštěva – pá-
rek sov kalouse ušatého. Sovy se usadily na stromě hned naproti  oknům ve 
druhém patře, a tak se na ně děti postupně chodily se svými třídami dívat. 
Sovy se vůbec nebály, klidně si podřimovaly po nočním lovu, jen občas na 
nás mrkly krásnýma oranžovýma očima. A protože děti měly spoustu otá-
zek, rozhodli jsme se vám o kalousovi ušatém vyhledat pár zajímavostí.
Kalous ušatý je u nás poměrně hojně se vyskytující sova. Loví hlavně 
drobné savce, především hraboše polní, nepohrdne však ani obojživel-
níky, hmyzem a menšími druhy ptáků. Kalous ušatý létá velice tiše, za 
což vděčí měkkému peří a také zvláštní úpravě zadního okraje letek, 
kde se při letu pera rozprostírají jako hřebínek a zcela tak utlumí hluk, 
vznikající při pohybu křídel. Samice snáší čtyři až šest vajec, která jsou 
o něco málo menší, než slepičí. Se zahříváním začíná hned po snesení 
prvního vejce, takže mláďata se pak líhnou postupně. Samec na vejcích 
nesedí, ale obstarává samici a později i mláďatům potravu.
Zajímavé je, že pro kalouse typická „ouška“ jsou jen chomáčky per, ne-
mají pro jeho vynikající sluch vlastně vůbec žádný význam. Skutečné 
uši jsou umístěny po stranách hlavy a dokážou zachytit i nejtišší za-
pískání vzdáleného hraboše. Ouška jsou patrná pouze tehdy, když ka-
lous někde sedí v klidu a odpočívá. Jakmile začne provozovat nějakou 
činnost, třeba při letu, trhání kořisti nebo při krmení mláďat, přiloží 
ouška k hlavě. Naši kalousové ke škole evidentně přiletěli odpočívat 
a prospat se, a tak jsme si jejich typická ouška mohli užít v plné kráse.

Olga Černohorská

Základní škola Jana Wericha se také v letošním školním roce zapojila 
do pokusného ověřování Vzdělávacích programů paměťových institu-
cí do škol, vyhlášeného MŠMT. Účelem pokusného ověřování je ověřit 
vliv zážitkové pedagogiky na zvýšení kvality výuky společenskovědních, 
ale i přírodovědných předmětů ve vzdělávacích oblastech Člověk a jeho 
svět, Člověk a společnost, Člověk a příroda a Umění a kultura ve školách 
prostřednictvím finanční podpory z prostředků státního rozpočtu, která 
bude určena na pokrytí nákladů přímo souvisejících s návštěvou pamě-

ťových institucí v České republice, tj. cestovné, vstupné apod. Cílem pro-
gramu je mimo jiné ověřit, jaké důvody brání zapojení škol do neformál-
ního vzdělávání v paměťových institucích, a to jak ze strany škol, tak ze 
strany paměťových institucí. Pedagogové mají na výběr z 20 paměťových 
institucí působících v 55 kulturních objektech. Žáci tak mají možnost 
bezplatně se zúčastnit vzdělávacích programů bezprostředně souvisejí-
cích s výukou či poznat jindy obtížně dostupné kulturní památky.

Barbora Bousová

Pokusné ověřování pokračuje

foto: Olga Černohorská
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ZŠ genpor. Františka Peřiny

I v letošním školním roce jsme měli jedinečnou možnost zavítat do 
kostela Pražského Jezulátka. Jedná se o jedinečný zážitek, který po-
skytují místní průvodci. S našimi druháčky jsme se vydali po stopách 
Pražského Jezulátka, což spočívalo v hledání stop po kostele a plnění 
různých úkolů. Prostřednictvím hudebních, výtvarných a dalších akti-
vit si děti samy vyzkoušely, k čemu různá místa a předměty v kostele 
slouží. Dozvěděly se o historii Pražského Jezulátka a tradicích, které 
jsou s ní spojené. Součástí programu byla i prohlídka běžně nepří-
stupné krypty kostela, kde děti získaly emotivní zážitek, spojený se 
zapalováním svíček. Též jsme měli možnost setkání s Otcem Viktorem, 
který nám ke kryptě, po zodpovězení otázek, poskytl klíč.
Nabídka kostela je velmi pestrá a své si najdou i starší žáci. Například 
žáci z pátého ročníku absolvovali program „Lidé z celého světa“, kde si 
skupinka žáků vybrala jednoho obyvatele naší planety z různých konců 
světa a řešila zábavné úkoly. Postupně vytvořili mapu světa, do které 
zaznamenávali příběhy našich obyvatel jednotlivých kontinentů.

V měsíci prosinci nás čeká další návštěva kostela, tentokrát za Vánoč-
ním setkáním pod Betlémskou hvězdou. Již nyní se velmi těšíme, co 
nového se dozvíme.

Bc. Zuzana Novotná

Kostel Pražského Jezulátka

foto:  Archiv školy

11. listopad, Den válečných veteránů, je den, kdy si (podle názvu) při-
pomínáme české padlé (či ještě žijící) hrdiny ve světových válkách.
Byli to právě tito vojáci, kteří českým vojskům pomohli ve válce, po-
mohli obrátit ji v náš prospěch a mnozí za to dostali ta nejprestižnější 
ocenění. Někdy se i obětovali, aby nám pomohli. Proto tyto duše nesmí 
být zapomenuty.
Proto si v pondělí 12. listopadu, den po oficiálním Dnu veteránů, naše 
Základní škola genpor. Františka Peřiny připomněla jednoho z mnoha 
válečných hrdinů, našeho generálporučíka Františka Peřinu, po kterém 
je škola pojmenovaná. Deváté třídy měly za úkol vytvořit pro první třídy 
hodinu plnou her, aktivit, poznání a odměn. Celý den začal rozhlaso-
vým představením významného dne a projekty pro I. stupeň byly pre-
zentovány druhou vyučovací hodinu. 
Naše třída 9. B pozvala prvňáky k nám do třídy, kde jsme si nejdříve 
pustili pohádku „Vlčí válka›› ze série ,,Pohádky ovčí babičky“. Děti vy-
barvovaly vlčí mák s trikolorou nebo makovou panenku. A následně 

museli prvňáci prolézt „opičí dráhu“, aby si mohli vyzkoušet bojové na-
sazení vojáka, včetně sestřelování nepřátelských letadel (což byly pa-
pírové siluety na oknech a „sestřelování“ se dělo papírovou koulí.) Na 
konci hodiny dostali sladkosti, diplom a perníkové vlčí máky, které pro 
všechny upekla naše spolužačka. Byli jsme trochu nervózní, jak se nám 
den vydaří, a proto jsme byli moc rádi, že nám prvňáčci odpověděli, že 
si užili hodinu „velmi moc“.  
Ostatní ročníky tohle nedělaly, ale také oslavovaly tím, že pedagogové, 
žáci i všichni zaměstnanci školy nosili papírové vlčí máky, symbol dne 
veteránů, který vznikl podle básně ,,Na Flanderských polích“ od Johna 
McCraea, vydané v roce 1915. 
Čeští váleční veteráni nejen z první světové války jsou kus naší historie. 
Pokud si je nebudeme připomínat, pomalu zmizí do neznáma, odkud 
se nevrátí. Proto je důležité, abychom si tyhle hrdiny a jejich úspěchy 
připomínali, aby nebyly zapomenuty.

Štěpán Kadlec, 9. B

Ve škole se slavil Den válečných veteránů

Dne 8. 11. jsme měli besedu o vězení. Naši školu navštívil bývalý vězeň 
a vyprávěl nám svůj příběh. Na první pohled bychom pana Viktora urči-
tě nezařadili jako bývalého vězně, ale i přesto ve vězení strávil 6 let za 
obrovské daňové úniky.
Vyprávěl nám o denním chodu vězení, různá pravidla, prohlídky, a hlav-
ně mluvil o vztazích mezi vězni, co je běžné, jak sám sebe ochránit před 
šikanou ostatních vězňů. Vyprávění doprovázely zastrašující příběhy 
z jeho zkušeností (např. že když přišel nový, tak ho spoluvězni během 
hodiny okradli; o tom, že místo peněz se mezi vězni platí cigaretami; že 
se koupou jen dvakrát týdně; že se musí svlékat do naha kvůli kontrole; 
že tam pašují nejen předměty, ale i drogy; o tom, že vás může někdo 
ohrožovat třeba střepem z okna a nemusí proto mít žádný důvod…)
Mě hrozně zarazilo celkové chování vězňů a obecně atmosféra ve věznici. 
Nečekala jsem ani prohlídky po a před návštěvami, které jsou velice dů-

kladné. Myslím si, že je dobře, že jsme to slyšeli a máme představu o mís-
tě, kde nechceme skončit. (Miriam, 14)

Sice jsem čekal, že je to ve vězení horší než ve filmu, ale když začal vy-
právět, tak jsem nečekal, že je to tam tak strašně špatný, takže se tam 
rozhodně nechci dostat. (Arthur, 15)

Poselství celé přednášky bylo podle mě takové, že se opravdu nikdo do vě-
zení dostat nechce, a taky mi připadá, že vězení se veřejnosti prezentuje 
velmi zkresleně. Myslím, že to bylo užitečné. (Adam, 14)

Myslím si, že je dobré mít takovou přednášku, aby člověk věděl, že do vě-
zení fakt nechce. (Yuriy, 14)

A.Kravets, A. Ahmadzai, M. Dohnálková, Y. Tsubera
Autři článku jsou žáci 9. B, zkompletovala L. Fulínová (učitelka)

NEMYSLÍŠ, ZAPLATÍŠ – přednáška pro 9. třídy
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Jméno Tomáše Slavaty se v našem zpravodaji objevuje s železnou pravi-
delností a vždy je spojeno s nějakou úžasnou činností, zpravidla věnované 
dětem. 
Nejinak je tomu i nyní, jelikož 4. listopadu v řepské Sokolovně proběhlo 
slavnostní vyhlášení výsledků letošního ročníku Dětské Atletické ligy. Do 
posledního místa zaplněná Sokolovna jen potvrdila, že Atletická liga se 
v Řepích těší velké oblibě. 
Každý ze závodníků si odnesl zlatou medaili a sladkost za celoroční výkon 
a píli, tři nejúspěšnější z každé věkové kategorie dostali poháry a diplo-
my. Gratulovat přišli mimo jiné i český reprezentant v hodu oštěpem Petr 
Frydrych, starostka Jitka Synková nebo ředitelka ZŠ Jana Wericha Zuzana 
Martinovská. 
Kromě výše zmíněných cen došlo samozřejmě i na předání nových hor-
ských kol vylosovaným šťastlivcům. Věříme, že všechny ceny přinesou ne-
jen hodně radosti, ale především velkou motivaci k dalšímu sportování.

-mish-

Dětská Atletická liga má své vítěze

foto: -mish-

Sté výročí vzniku republiky si na konci října připomněli snad všichni obyva-
telé naší vlasti. V oslavách nezůstali pozadu ani žáci a učitelé ze Základní 
školy genpor. Františka Peřiny. Celý den se na této škole nesl ve slavnost-
ním duchu a nabízel žákům spoustu zajímavých aktivit. Zahájení se konalo 
hned ráno před budovou školy. Shromážděné žáky a učitele přišel pozdra-
vit dokonce „sám“ Tomáš Garrique Masaryk 
v doprovodu své půvabné choti Charlotty. 
Bylo zde pro něj připraveno tradiční uvítání 
chlebem a solí. Následovalo slavnostní za-
sazení lípy a také společný zpěv písně „Ach, 
synku, synku…“.
Následně se už děti rozběhly na jednotlivá 
stanoviště, která pro ně byla připravena ne-
jen v areálu školy, ale i v blízkém okolí. Na 
každém místě bylo nutné zodpovědět otázky 
z naší historie a vlastivědy.
Vyvrcholením celého dne byl pak pomyslný 
„Slet“, který s žáky druhého stupně nacvičili 
učitelé tělocviku. Žáci nejen že skvěle zvládli 
samotné cviky, ale podařilo se jim i výborně 
ztvárnit českou vlajku. A protože učitelský 
sbor v čele s ředitelkou Jarmilou Pavlišovou 

má velký smysl pro humor, v druhém kole si celou sestavu zacvičili sami 
pedagogové.
Věřím, že tento den přinesl všem dětem této školy nejen skvělou zábavu, 
ale také poučení a radost ze společných projektů. 

-ras-

Oslava 100. výročí republiky v ZŠ genpor. Fr. Peřiny

foto: -ras-



V rámci oslav 100. výročí založení naší republiky proběhla v MŠ Laudova se 
speciálními třídami akce, která se konala na zahradě MŠ Duha pro všechny 
naše čtyři mateřské školy.
Hlavní protagonisté, Inka Rybářová a její pomocník klaun, provedli dě-
ti zábavnou formou historií Československé republiky. Děti se seznámily 
s barevným rozvržením vlajky, hledaly na zahradě národní strom – lípu, po-
slechly si hymnu a vyzkoušely si, jak se při jejím poslechu správně chovat.
Celý pořad byl provázen písničkami, tanečky a pohybovými hrami. Děti se 
učily i zdvořilému chování při požádání o tanec, dozvěděly se o dobovém 
oblečení a dopravních prostředcích. Akce se zúčastnili i rodiče dětí, kteří 
se také zapojili do programu.
Zahradní slavnost byla skvělým završením všech aktivit, tematicky zamě-
řených na oslavy výročí republiky, které dětem nabízely učitelky v průběhu 
měsíce října.

Mgr. Michaela Mikulová

Oslava 100 let republiky v Mateřské škole Laudova

foto: Archiv školky

Mateřská škola LAUDOVA se speciálními třídami se zapojila do akce „Týden 
pro inkluzi 2018“, který organizuje nadační fond Rytmus.
Smyslem akce je společné setkávání, hry, tvoření a vzdělávání všech dětí 
přirozenou formou. Letošní, již 6. ročník, proběhl v týdnu od 22. do 28. říj-
na a zapojilo se do něj přes 60 škol, organizací a institucí z celé republiky. 
Tématem letošních akcí byla hlavně vzájemná podpora a spolupráce mezi 
dětmi.

V rámci akce se ve všech našich 13 třídách společně tvořilo, děti vytvářely 
postavy Podzimníčků z přírodních materiálů. Všechny Podzimníčky jsme 
následně vystavili před vchody jednotlivých tříd. Vzájemně jsme se navště-
vovali, obdivovali výtvory ostatních, setkávali se na zahradách mateřských 
škol, kde si děti společně hrály a povídaly.
Dětem tato setkávání přináší důležité zkušenosti do dalšího života, schop-
nost empatie, tolerance, ohleduplnosti a zodpovědnosti, vzájemné pomoci.

Mgr. Michaela Mikulová

Týden pro inkluzi
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

Děkujeme všem za projevenou důvěru, 
budeme rádi, pokud nám zachováte svou přízeň.

Tímto Vás co nejsrdečněji zveme na naše koncerty 
a představení, které tomuto významnému datu věnujeme.

VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ TANEČNÍHO OBORU 
10. prosince 2018, v 18.30 hodin 

Sokolovna Řepy

VÁNOČNÍ KONCERT 
11. prosince 2018, v 18 hodin 

Koncertní sál ZUŠ Blatiny

KONCERT K 20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY 
25. března 2019, v 18 hodin 

Břevnovský klášter – Tereziánský sál

TANEČNÍ PŘEDSTAVENÍ V DIVADLE NA PRÁDLE 
1. června 2019, v 19 hodin 

(v rámci celostátního happeningu ZUŠ Open 2019)

1998–2018
20. VÝROČÍ

ZALOŽENÍ ŠKOLY

PRO DĚTI A RODIČE
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foto: Archiv školky
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Podrobné informace ke všem akcím najdete 
na www.mc-repik.webnode.cz,  

nebo na facebooku MaterskeCentrumREPIK

ZIMA V MC ŘEPÍK

Dne 29. 10. proběhla v KC Průhon poslední vzdělávací akce pro pedagogic-
ké pracovníky realizovaná v rámci tvorby MAP Praha 17. Akce se zúčastnili 
nejen ředitelé škol, ale i učitelé a pracovníci, kteří se setkávají s osobními 
daty dětí při své každodenní práci. Všichni zúčastnění zde získali důležité 
aktuální informace, snadnější a fundovanější orientaci v základních práv-
ních otázkách, souvisejících s pedagogickou profesí. 

První část přednášky s názvem GDPR ve školách vedl Ing. Bc. David Dvo-
řák. Právě s osobními údaji se dnes setkáváme téměř ve všech aspektech 
běžného života, přičemž proces vzdělávání není výjimkou. Ani školy by při 
své každodenní činnosti neměly zapomínat na vypracování povinných do-
kumentů a správné nastavení postupů při zpracování a ochraně osobních 
údajů učitelů, žáků a jejich zákonných zástupců.

Druhou část přednášky vedl Mgr., Bc. Ladislav Dvořák, který teorii vždy do-
plnil příklady z praxe. Ve své části se zaměřil na tyto oblasti:
•  Stížnosti rodičů (a jiných osob) – postup, reakce a náležitosti. Oprávně-

nost a neoprávněnost stížnosti a reakce školy.
•  Konflikty na úrovni učitel – žák – rodič. Chování, vzájemné osočování, 

zviditelňování a prezentace problému na veřejnosti a reakce na ně. Ká-
zeňská a jiná opatření na úrovni školy.

•  Každodenní praxe a problémové situace, výběr řešení, jistota při řešení, 
případy, kdy se veškerá uplatněná pedagogická výchovná opatření vůči 
dětem míjejí účinkem, agrese ze strany dětí nebo jejich rodičů, povin-
nosti a práva subjektů podílejících se na výchově dětí a mládeže (rodiče, 

škola, orgán sociálně právní ochrany dětí, orgány činné v trestním říze-
ní) ve školské oblasti.

•  Možnosti ochrany osobnosti pedagoga ve smyslu platné legislativy (po-
mluvy pedagoga, nahrávka jeho výkladu, nepravdivé nařčení, nebezpeč-
né vyhrožování, vydírání apod.), možností řešení problémů souvisejí-
cích s problematikou rizik spojených s odpovědností pedagoga.

V průběhu celé akce se diskutovalo o aktuálních zkušenostech z praxe.

Mgr. Naděžda Zemanová,
vedoucí Odboru školství a kultury

Pedagog  ve víru paragrafů aneb Řešení problémových 
situací ve školské praxi
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foto: -ras-

5. 12.
16 a 17.30 hod.

MIKULÁŠ7. 12.
10 nebo 16 hod.

MY�DLOVY� 

WORSHOP

11. 12.
16 hod.

CELOSTNÍ 

MEDICÍNA

10. 1.
18 – 21 hod.

Výchova holek  

s V. Bartákovou

18. 1.
V NOVÉM ROCE 

NOVÁ PRÁCE



Přijďte oslavit konec roku s živou 

hudbou a bohatým občerstvením!

Kapela Poseidon zahraje známé české i zahraniční hity 
skupin jako jsou U2, Deep Purple, Pink Floyd,  

ZZ Top, Olympic, Lucie, Kabát a další.

Po celý večer neomezená konzumace v rautovém stylu.

Přípitek a půlnoční čočka s uzeným karé.

Vstupné 600 Kč. Předprodej vstupenek na www.kdbh.cz

VSTUPENKY V KD BÍLÁ HORA, KC PRŮHON NEBO PŘES GOOUT.CZ
KD Bílá Hora, Ke Kulturnímu domu 14, Praha 6 - Řepy.

A4 Silvestr KDBH 12-18.indd   1 22.11.18   18:12
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PROGRAM
prosinec 
2018

Předvánoční mini  
diskotéka s andílkem

Živé hraní v hospůdce: 
KRANZ acoustic 

Divadlo pro děti:  
Švec a čert

Divadlo pro děti:  
Hlídali jsme Ježíška

 Silvestr 2018  
v KD Bílá Hora

Už jste někdy tančili s andělem? V KD Bílá Hora jsme si pro vás připravili taneč-
ky s pravým andílkem. Děti si užijí spoustu legrace a na závěr diskotéky všichni 
společně přivolají koledami Mikuláše a čerta. Ti samozřejmě přinesou dětem 
nadílku! Vstupenky v KD Bílá Hora, KC Průhon, nebo přes goout.cz. Více na 
www.kdbh.cz. (vstupné: 40 Kč/dospělý nebo dítě s vlastní přinesenou nadílkou, 
90 Kč/dítě bez vlastní nadílky (v ceně balíček od KDBH)

Kranz acoustic je trio hudebníků Luboš Rosenkranz (zpěv), Petr Urbánek 
(akustická kytara) a Jan Sklenička (violoncello), hrající skladby Jiřího Schelin-
gera. Můžete se těšit na průřez jeho nejznámějšími hity. Po celý večer hrají  
v hospůdce KDBH k dobrému pivku, vínku či kávě. (vstupné dobrovolné)

Chudému ševci se jednou v chalupě za pecí objeví čert. Švec se ale neza-
lekne, má totiž čisté svědomí a nemá důvod se čerta bát. Čert ale dostal 
od Lucifera nakázáno přinést do pekla lidskou duši. Nechce proto odejít 
a dokonce začne ševcovat na místo ševce. Jestli se čertovi podaří ševce 
odnést do pekla, nebo zda příběh skončí jinak, to se dozvíte v pohádce 
Švec a čert. Hraje: Nezávislé divadlo. (vstupné 40 Kč)

Slyšte, slyšte, pastuškové! Určitě jste slyšeli známý příběh o naroze-
ní Ježíška, jenže, lidé toho namluví. Proto jsme vám přinesli tradiční 
vánoční příběh, který vyprávějí zvířátka z Betléma. Netradičním po-
hledem - očima Oslíka a Volka - se dozvíte, co se skutečně dělo, když 
zvířátka hlídala malého Ježíška v jesličkách. Veselá vánoční pohádka 
pro děti od 3 let a všechny, kteří věří na Ježíška! Délka: cca 50 min. 
Hraje: Divadlo na větvi. (vstupné 40 Kč)

Nový rok se nezadržitelně blíží, a proto jsme se opět rozhodli slavnostně 
rozloučit se současným rokem a přivítat rok následující. Kapela Poseidon 
bude po celý večer hrát známé české i zahraniční hity skupin jako jsou U2, 
Deep Purple, Pink Floyd, Slade, ZZ Top, či Olympic, Lucie, Kabát a mnoho 
dalších. V ceně vstupného je neomezená konzumace v rautovém stylu  
a slavnostní přípitek. Chybět nebude ani půlnoční čočka! Vybrat si mů-
žete ze studeného a teplého bufetu. Budeme také soutěžit o netradiční 
ceny. Slavit můžete konverzací se svými známými za poslechu hudby, de-
gustací výběrového občerstvení, nebo tancem přímo na parketu. Vstup 
na od 19 hod, hudební program začíná od 20 hod. Vstupenky na www.
kdbh.cz, v KD Bílá Hora, nebo recepci KC Průhon. Rezervace míst k se-
zení osobně v hospůdce KD Bílá Hora. Vstupenky doporučujeme koupit  
s předstihem z důvodů omezené kapacity. (vstupné 600 Kč)

NEDĚLE 15:00

PÁTEK 19:00

NEDĚLE 15:00

NEDĚLE 15:00

PONDĚLÍ 19:00 

02

07

09

16

31

Kulturní dům Bílá Hora, Ke Kulturnímu domu 14, 163 00  Praha 6 – Řepy, tel. provoz a pronájmy: 721 213 944, provoz@kdbh.cz, tel. produkce: 777 320 390, produkce@kdbh.cz, www.kdbilahora.cz, 
facebook.com/kdbilahora. Předprodej vstupenek: osobně na recepci KC Průhon, online přes GoOut.cz. Vstupenky k dostání také na místě před akcí. Změna programu vyhrazena.

VSTUPNÉ: 40 KČ/DOSPĚLÝ NEBO DÍTĚ S VLASTNÍ PŘINESENOU NADÍLKOU, 90 KČ/DÍTĚ BEZ VLASTNÍ NADÍLKY (V CENĚ BALÍČEK OD KDBH).
VSTUPENKY V KDBH, KC PRŮHON, NEBO PŘES GOOUT.CZ. KULTURNÍ DŮM BÍLÁ HORA, KE KULTURNÍMU DOMU 14, PRAHA 6 - ŘEPY. VÍCE NA: WWW.KDBH.CZ

PŘEDVÁNOČNÍ MINI DISKOTÉKA S ANDÍLKEM

Už jste někdy tančili s andělem? V KD Bílá Hora jsme si připravili tanečky s pravým
andílkem. Děti si užijí spoustu legrace a na závěr diskotéky všichni společně přivolají

koledami Mikuláše a čerta. Ti samozřejmě přinesou dětem nadílku!

NEDĚLE 2. 12. 2018 OD 15:00

mikulas2018-kdbh.indd   1 19.10.2018   12:23:25
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INZERCE

28

SLUŽBY

•  MALOVÁNÍ,	TAPETOVÁNÍ,	lepení	stropních	podhledů,	
i o víkendech. PECINA Tel.:	235	510	096,	602	954	461

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

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

•  JIŘÍ	ERD	–	ZEDNICKÉ,	OBKLADAČSKÉ	A	BOURACÍ	
PRÁCE.	Od drobných prací až po kompletní rekonstrukce 
bytů a domů. Zateplení fasád. Email: jirierd@seznam.cz		
	 Tel.:	736	459	431

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

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

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

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

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

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

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

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

•  	 	 	 	 	 	 !!	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

•  	 	 	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	

•  !!!	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

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

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

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

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

•  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

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

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

BYTY, NEMOVITOSTI

•  HLEDÁM	MENŠÍ	BYT	DO	14	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.:	603	789	381

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

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

•  Pronajmu	samostatnou	uzamykatelnou	garáž	18	m2 
v horním patře garážového komplexu Řepy, Na Chobotě. 
Výška vrat cca 190 cm. Cena 2000 Kč/měs.	
	 Tel.:	778	880	621

• ALL YOU CAN EAT!
• PŘÍPITEK, RAUT, GRILL A STEAKY
• HUDBA
• KAŽDOU HODINU TOMBOLA O LÁHEV PROSECCA
• MEGA OHŇOSTROJ

OSLAVTE S NÁMI 
SILVESTR 2018

ZAČÍNÁME V 17.00 HOD.
Rezervace & info: rezervace@masoakour.cz, tel.: 774 430 530 

www.masoakour.cz

OSLAVTE S NÁMI 
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EKO-Kopecký, s. r. o. • Na Chobotě 1344/4, Praha 17-Řepy
Telefon: 777 151 141 

E-mail: ak.eko1@volny.cz    •    Web: www.eko-kopecky.cz

Kompletní účetní služby 
Správa nemovitostí

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

Drahoňovského 810/1
Praha 6 - Řepy 163 00

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

www.veterinadelta.cz

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

So: 9.00–12.00
Operační hodiny:

Po–Pá: 11.30–15.00

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

VÝROBA DEK A POLŠTÁŘŮ

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ
DOPRAVA  ZDARMA

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

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ
DOPRAVA  ZDARMA

VŠE PRO VÁŠ BYT

NEVANOVA  1045 (dílna)
1047 (prodejna)

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

Pracovní doba:  Po–Pá  8.00–18.00 hod.

Školka Želvička
Španielova 52a, 

163 00 Praha - Řepy 
Tel.: 604 433 057

www.skolkazelvicka.cz

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

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

První hodina zdarma :)

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

Chiropraxe – řešení potíží pohybové soustavy

• Funkční poruchy páteře, blokády a špatné držení těla
• Napět a ztuhlost pohybového ústrojí a kloubů
• Negativní následky prodělaných onemocnění a zranění

Objednávky telefonicky 775 138 675 (9–18 hod.)
Nevanova 1040/10, 163 00 Praha-Řepy
www.chiropraxe-plus.cz

Rychlé objednací termíny, po dohodě i přes víkend.

BS"D

Pro více informací volejte 724 167 481
E-mail: m.kempfova@fortunahotels.cz
Mrkvičkova 2, Praha 6, FortunaHotels.cz 

Hledáte stabilní práci 
na Šestce?

přijme kolegy na pozice: 
Hotel Fortuna West***

recepční
číšník/servírka
vrátný

Chcete	u	nás	inzerovat?

ŘEPSKÁ

Tel. 234 683 531, 720 524 688 
michaela.linhartova@praha17.cz
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Kia Kladno - u zimního stadionuMKD

Ke stadionu 2105, 272 01 Kladno; Tel.: +420 775 680 000; http://www.kiakladno.cz

Využijte mimořádně výhodného financování již od 5.685,-Kč bez DPH měsíčně bez nutnosti skládat akontaci.

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

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

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

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

Kosmetický a kadeřnický salon

Giaccomo

SUŠÁKY, ŽALUZIE

www.bydlenijerabek.cz
+420 739 034 488

SÍTĚ PROTI HMYZU
ZASKLÍVÁNÍ BALKÓNŮ

BEZPEČNOSTNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBA
     
 

HLEDÁ DO PRACOVNÍHO POMĚRU

PRACOVNÍKY ÚKLIDU, MALÍŘE  
A ELEKTRIKÁŘE

NABÍZÍME: 25 dnů dovolené, 3 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
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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

...správnou cestou
4444Plzeňská4521/239,4Praha45,415540044 I 4info@frajers.cz4444I 444www.frajers.cz444I44460841114355444I 444603417245844


