Zpravodaj Prahy 17, 12/2019, ročník 25, zdarma

Veselé Vánoce a šťastný nový rok!

Z RADNICE

VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
tak už je to opravdu tady! I u vás doma
jistě již voní skořice a cukroví, děti nedočkavě čekají na Ježíška, vy nevíte kam dřív
skočit a zoufale přemýšlíte o tom, kdy jen
stihnete dojet koupit ten vánoční stromek. O dárcích nemluvě… Já jsem ale
letos sama sobě slíbila, že vánočnímu
shonu nepropadnu, naopak, užiji si adventní čas, co nejvíc to půjde. Smím-li
vám radit, zkuste to také! A tak se místo mytí oken vydám na adventní koncerty do kostela svaté Rodiny, s přáteli navštívíme vánoční trh v Klášteře a dobře
naladěni místní hudbou i svařákem budeme přemýšlet o tom, zda bude lepší Silvestr na Bílé Hoře nebo ten „námořnický“ v Sokolovně.

Věřte, že všechny tyhle zážitky jsou
nade všechny vyleštěné skleničky a shon.
Přeji vám, ať strávíte pokojné adventní týdny, prožijete krásné a klidné vánoční svátky a s optimismem a nadějí v hezké zítřky
vkročíte do nového roku 2020! A budu
velice ráda, pokud vám k tomu příjemnou
společnost zajistí i Řepská sedmnáctka.
RADKA SÁLUSOVÁ

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, Žalanského 291, Praha-Řepy.

Úprava podlahy v garážích Hasičské
zbrojnice Praha 17 - Řepy.
Rada projednala přijetí nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce „Úprava podlahy v garážích Hasičské zbrojnice Praha 17 - Řepy" zadané dle
§ 27 b) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
Rada rozhodla o přijetí nabídky účastníka Colortech ZN s.r.o.
Rekonstrukce šatny a tříd včetně rekonstrukce stoupaček vody a kanalizace v ZŠ genpor.
Fr. Peřiny, Laudova 1024/10, Praha 6 - Řepy zpracování projektové dokumentace.

Rada projednala přijetí nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zpracování projektové dokumentace
Rekonstrukce šatny a tříd včetně rekonstrukce stoupaček vody a kanalizace v ZŠ
genpor. Fr. Peřiny, Laudova 1024/10, Praha 6 - Řepy dle § 27 písm. a), zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a dle směrnice starostky č.1/2017
o zadávání veřejných zakázek městskou
části Praha 17.
Rada rozhodla o přijetí nabídky účastníka PLÁN PLUS, s.r.o.
Výběrové řízení na pronájem zbývajících
volných parkovacích stání pro motorová vozidla za stanovené nájemné v rámci parkovací plochy v ulici Mrkvičkova
v městské části Praha 17.
Rada se seznámila se záměrem vyhlášení výběrového řízení na pronájem zbývajících volných parkovacích stání pro motorová vozidla za stanovené nájemné v rámci
parkovací plochy v ulici Mrkvičkova, na pozemku parc. č. 1502/168 v k. ú. Řepy ve
svěřené správě městské části Praha 17.
Rada schválila vyhlášení výběrového
řízení na pronájem zbývajících volných
parkovacích stání pro motorová vozidla
za stanovené nájemné v rámci parkovací
plochy v ulici Mrkvičkova, na pozemku
parc. č. 1502/168 v k. ú. Řepy ve svěřené
správě městské části Praha 17.

PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 17 SE KONÁ 18. 12. 2019,
MÍSTO KONÁNÍ BUDE UPŘESNĚNO, SLEDUJTE WEBOVÉ STRÁNKY WWW.REPY.CZ
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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
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

AKTUÁLNĚ Z RADNICE

Přerušení provozu a zajištění náhradního vánočního provozu mateřských škol
městské části Praha 17 ve dnech 27. –
31. 12. 2019.
Rada se seznámila se systémem zajištění vánočního provozu v MŠ Bendova, Praha 6 - Řepy, Bendova 1/1123 pro děti navštěvující mateřské školy v MČ Praha 17.
Rada souhlasila:
1) s přerušením provozu v MŠ Socháňova, MŠ Laudova se spec. třídami a v MŠ
Pastelka,
2) se zajištěním vánočního provozu
v MŠ Bendova, Praha 6 - Řepy, Bendova 1/1123 od 27. 12. 2019 do 31. 12.
2019, pokud rodiče své děti přihlásí do
5. 12. 2019.

ÚŘEDNÍ HODINY

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
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Z RADNICE

Radostné prožití
vánočních svátků
a v novém roce 2020
mnoho úspěchů
a spokojenosti
Vám za celou
Městskou část Praha 17
přeje
Jitka Synková, starostka

Farnost sv. Martina Praha – Řepy
______________________

Vás srdečně zve na tradiční

ŽIVÝ BETLÉM a
PRŮVOD TŘÍ KRÁLŮ
sraz

v neděli
5. ledna 2020
v 16:00 h
před kostelem
Svaté Rodiny
_______________
Živý betlém bude následně probíhat
na zahradě kláštera sester boromejek.
Součástí bude také zpívání koled a malé pohoštění.

OMEZENÍ PROVOZU ÚŘADU MČ PRAHA 17
Vážení spoluobčané,
upozorňujeme, že během vánočních svátků bude provoz Úřadu MČ Praha 17 zajištěn s těmito změnami:

PO
PÁ
PO
ÚT

23. 12.
27. 12.
30. 12.
31. 12.

– Zavřeno
– Dle běžných úředních hodin.
– Dle běžných úředních hodin.
– Otevřeno do 12 hod., podatelna do 15 hod.

Děkujeme za pochopení!

www.repy.cz

SLOVO
STAROSTKY
Vážení čtenáři,
začala nám doba adventní, Vánoce jsou
téměř na dohled a určitě se již těšíte na
tyto nejkrásnější svátky v roce. Věřím, že
předvánoční období vám zpříjemní i některé akce, které jsme pro vás již tradičně připravili. Vždyť doba adventu není jen časem
horečných nákupů a úklidu, ale také časem
vánočního naladění a setkávání.
Na konci listopadu jsme rozsvítili náš
řepský vánoční strom a já touto cestou
děkuji za krásné vystoupení našim dětem
a jejich pedagogům. Již 1. prosince je připravena první Mikulášská nadílka, která
potěší děti v Sokolovně, o týden později se
s Mikulášem můžete potkat v Kulturním
centru Průhon. Veselé Mikulášské odpoledne s programem i pro dospělé si můžete
užít v neděli 8. prosince v Kulturním domě
na Bílé Hoře.
Ani letos nebudete ochuzeni o adventní
koncerty, ty na vás čekají každou neděli
v Kostele sv. Rodiny. Třetí koncert se koná
pod záštitou MČ Praha 17, můžete se těšit
na vystoupení sopranistky Markéty Fassati
a všichni jste srdečně zváni. Navštívit můžete také Adventní trh, který pro vás bude
připraven v atriu Domova 7. prosince.
Ráda bych vás také upozornila na zajímavý
koncert s názvem „Vánoční hvězdy“. Ten
se koná 17. prosince v kostele sv. Rodiny,
účinkovat budou populární protagonisté
muzikálových scén.
Chtěla bych vám popřát krásné adventní týdny, radostné prožití vánočních svátků
a šťastný vstup do nového roku. Přes všechen stres a shon nezapomínejme na své
nejbližší. Vždyť Vánoce se nedají vyvážit
penězi ani drahými dary. Jejich největší
hodnota je právě v setkávání a času, který
prožijeme s těmi, které máme rádi!
JITKA SYNKOVÁ
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BYLI JSME PŘI TOM

ČESKÉ TRADICE NA STĚNÁCH DĚTSKÉ
NEUROLOGIE FN V MOTOLE

N

adační fond Zdeňky Žádníkové spolupracuje již deset let s Fakultní
nemocnicí v Motole. Za dobu této
spolupráce se snaží pomocí kreseb zútulňovat prostředí dětských oddělení nemocnice a zpříjemňovat tak malým pacientům
pobyt v tomto zdravotnickém zařízení.
Desetileté období spolupráce bylo završeno předáním dalšího oddělení, tentokrát
dětské neurologie. Na realizaci projektu
samozřejmě přispěli i sponzoři, kterými
jsou: klinika GENNET v čele s ředitelkou
Ivanou Kavkovou, ZÁSILKOVNA s majitelkou Simonou Kijonkovou, městská část
Praha 17 se starostkou Jitkou Synkovou
a individuální dárkyně paní Jitka Řádková,
Čejkov.
Díky za pomoc patří také Marcelu Pechovi ze společnosti PEXI.cz, která vybavila
oddělení velkým množstvím společenských
her.
Slavnostní předání oddělení se za účasti Zdeňky Žádníkové, výše jmenovaných
zástupců sponzorů, autora kreseb Libora
Škrlíka, vedení a zaměstnanců dětské
neurologie konalo ve čtvrtek 7. listopadu.
Výtvarné zpracování dětské neurologie
vycházelo z požadavků zdravotníků, kteří
chtěli na stěny oddělení promítnout české
zvyky a tradice. Můžeme zde tedy vidět vánoční betlém, Velikonoce, otvírání studánek,

foto: -ras-

stavění máje, Svatojánskou noc, senoseč
nebo veselou mapu povodí České republiky.
Do výzdoby se zapojila i Barča Sedláčková, která se na neurologii dlouhodobě léčí
a vzhledem ke svému zdravotnímu stavu
maluje ústy. Její kresby byly zapojeny do
kalendáře s motivy českého roku.
Drobným dílem přispěli Liboru Škrlíkovi
v malbě i další malí pacienti, kteří se na
neurologii léčí.

Zároveň byly v přízemí dětské pohotovosti v Motole instalovány polepy, které
zamezí nežádoucím pohledům zvenku, ale
vnitřní prostor ambulance zůstane světlý
a díky krásným obrázkům i útulný.
Nezbývá než poděkovat Nadačnímu
fondu Zdeňky Žádníkové za další vydařený projekt a malým pacientům přát brzké
uzdravení.
-RAS-

RECITAČNÍ SOUTĚŽ ŘEPSKÝCH SENIORŮ

P

rvní ročník seniorské recitační soutěže se uskutečnil ve středu 13. listopadu v KC Průhon. Tématem recitačního klání byly Vánoce, soutěžilo se ve
dvou kategoriích. Do té první se přihlásilo celkem pět seniorů, kteří přítomné potěšili přednesem básní známých českých
autorů, jakými jsou např. Jan Neruda, Karel Jaromír Erben či Jiří Žáček.
Druhá kategorie pak byla věnována
vlastní básnické tvorbě, tady se představili
dva autoři.
Jaká by to však byla soutěž bez poroty?
V té zasedla Monika Čermáková, Jaroslava
Šimonová, Petr Gruber a Mária Szitányiová. Předsedkyní poroty byla starostka
Jitka Synková, pod jejíž záštitou celá akce
probíhala.
Porota neměla úkol vůbec jednoduchý,
protože přednes všech soutěžících byl výborný. Nakonec se však vítězkou kategorie vlastní tvorby stala Renata Kalcovská.
V přednesu pak zvítězil Jiří Smělý.

4 / PROSINEC

/ 2019

foto: -ras-

Příjemným zpestřením celého setkání
bylo hudební vystoupení Tadeáše Kalcovského, kterého na klávesy doprovodil Pavel
Pernica. Pomyslnou tečkou celého poe-

tického dopoledne pak byl přednes prózy
v podání Vladimíra Hejnice s tématem „Jak
jsem zachraňoval ryby“.
-RAS-

BYLI JSME PŘI TOM

SVATÝ MARTIN OPĚT NAVŠTÍVIL ŘEPY

J

iž od konce října jistě mnozí z vás
s nadšením vyhlížíte svátek svatého
Martina. Vždyť průvod, který se váže
k oslavě tohoto světce a řepského patrona,
každoročně potěší řadu dětí i dospělých.
A jak vypadal ten letošní svatomartinský svátek? Zahájení celé akce se konalo
v kostele Svaté Rodiny, kde měl hlavní
slovo náš farář, P. Řehoř J. Žáček. Ten
společně se svou „asistentkou“ připomněl
legendu a činy sv. Martina. Do poutavého
vyprávění zapojil i děti, které se tak mohly
pochlubit svými znalostmi a zauvažovat
o tom, jak je to v životě s obdarováním
a přátelstvím. Všichni příchozí také měli
možnost si za doprovodu varhan zazpívat
píseň o tomto světci.

www.repy.cz

Následně se rozsvítily lampiony a byl
zahájen průvod, v jehož čele jel na koni
samozřejmě sv. Martin. Za ním se účastníci vydali na cestu ke kostelíku sv.
Martina.
U kostela byla malá zastávka, která
nabízela možnost prohlédnout si jeho
interiér. Hlavně zde však čekalo hudební
vystoupení v podání Řepského farního
sboru Babinský.
Pak už zbýval jen malý kousek na louku
před radnici, kde bylo připraveno občerstvení 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 – pracoviště Socháňova,
Policii ČR i městské polici a také řepským
dobrovolným hasičům. Dále Dopravnímu
podniku hl. m. Prahy a panu Bouškovi ze
společnosti Alfa pyros.
TEXT A FOTO: -RASVÍCE FOTOGRAFIÍ NALEZNETE NA
WWW.REPY.CZ/FOTOGALERIE
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KAPELA THE PLASTIC PEOPLE OF THE
UNIVERSE ZAHRÁLA V ŘEPÍCH
Na konci října vystoupila u příležitosti oslav
30 let svobody v KD Bílá Hora kapela
The Plastic People of The Universe.

P

o koncertu v zaplněném kulturním
domě nám hlavní představitelé kapely odpověděli na několik otázek.

Můžete zavzpomínat na začátky svého hraní?
Vráťa Brabenec: Veřejně jsem začal hrát
v roce 1958 se svazáckou kapelou, protože jiný tenkrát nebyly. Už předtím jsem
ale hrál na klarinet a na „zobcovku“ na různých mejdanech.
Pepa Janíček: Začali jsme už někdy na ZŠ
s Pavlem Peštou (pozdější člen kapely The
Primitives Group), který mě potom do této
kapely přivedl. Vystupovali jsme tenkrát na
večírku základní školy, kde jsme zpívali anglicky. Náš učitel angličtiny si zacpával uši,
protože se to nedalo poslouchat… To byly
naše začátky big beatu. Hráli jsme třeba
písničky od Shadows, Presleyho a Jerry
Lee Lewise.
Jak se za tu dlouhou dobu vašeho účinkování změnilo publikum?
Vráťa Brabenec: Publikum? Dovolím si citovat Pepu Janíčka, který když jsme hráli ve Španělském sále k 20. výročí Charty
77 (v r. 1997), prohlásil: „Jiná stodola, ale
stejný ksichty“.
Tenkrát na podzim jsem se vrátil z exilu
a začali jsme jako kapela znovu hrát.
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Pepa Janíček: Kapely Primitives i Plastic
měly podobné publikum – vlastně to byli
kamarádi, pro které normalizace tenkrát
prostě nebyla to pravé, a často kvůli svým
názorům riskovali přinejmenším problémy
v práci… Od začátku 70. let jsme ani my
neměli povolení veřejně vystupovat. Ne,
že by tenkrát kapely vyloženě zakazovali,
ale kdo nesplnil tzv. „přehrávky“, neměl
povolení hrát.
A co doba Sametové revoluce? Jak jste
ji prožívali?
Vráťa Brabenec: Neprožíval. Byl jsem
v Kanadě. Tedy, sledoval jsem to v televizi, a když tu byly největší bouře a známí
mi volali, ať okamžitě přijedu, řekl jsem, že
nemám čas, že tady mám dobrej dalekohled a sleduju radši velryby. Že mě ta jejich
revoluce nezajímá… To jsem samozřejmě
myslel jako vtip, ale asi nebyl moc dobrej!
Pepa Janíček: S radostí! Byla to velmi příjemná změna. Zvlášť propouštění z kriminálů a také moment, kdy byl Havel zvolen
za prezidenta. Bylo to pro nás radostné
období.
Co pro vás znamená svoboda?
Vráťa Brabenec: Je to dobrá věc. Ale člověk ji, jak se říká, ocení jen ve chvíli, kdy
o ni přijde. Takže by bylo fajn, kdyby lidi,

kteří sní o ideálech socialismu, byli na chvíli zavření, aby se probrali.
Pepa Janíček: Pro mě svoboda znamená, že člověk může cestovat a nemusí se
bát nadávat třeba na prezidenta a vůbec –
říct svůj názor.
Už jste někdy hráli v Řepích? Znáte to
tady?
Vráťa Brabenec: Do dnešního dne nehráli
a neznali. Jen jsme hráli asi tak před čtyřmi
lety na nedaleké Ladronce a velmi často
v KD Kaštan i s jinými hudebními formacemi nežli Plastic People.
Pepa Janíček: Také si myslím, že ne. Ale
kapela The Plastic People of The Universe
byla původně z Břevnova a v sedmdesátém roce nějaký čas u Kaštanu zkoušela.
Co vás v nejbližší době čeká? Co plánujete?
Vráťa Brabenec: Protože dlouho hrajeme
stejné věci, chceme vydat nové CD. „Mladý základ“ naší kapely na tom teď hudebně
pracuje. Ale moje podmínka je, aby bylo
aspoň tak dobré jako naše poslední album
„Maska za maskou“. Pokud bude aspoň
tak dobré, anebo lepší, budu rád. Ale když
ne, rád se toho vzdám.
Pepa Janíček: Ano, plánujeme CD – Vráťa
napsal spoustu skvělých textů. Ale uvidíme, jak se to povede a kolik bude sil. Momentálně se pracuje na hudbě. Snad to
dopadne!
DĚKUJEME ZA ROZHOVOR.
KRISTÝNA PIXOVÁ
A RADKA SÁLUSOVÁ

BYLI JSME PŘI TOM

PAMÁTKA
PADLÝCH HRDINŮ

foto: -ras-

DĚTSKÁ ATLETICKÁ LIGA
MÁ SVÉ VÍTĚZE

S
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 věnce u pomníku genpor. Františka Peřiny před základní školou v Socháňově ulici.
Na snímku zleva tajemník úřadu Bc. Petr Loučka, starostka Mgr.
Jitka Synková, místostarostové Martin Marek a Jaroslav Bíro.
-RAS-

érii závodů pro děti, která se pravidelně koná na hřišti Základní školy Jana Wericha, asi není třeba příliš představovat. Stejně tak sportovce a neúnavného organizátora závodů Tomáše Slavatu. Ten svou činností rozdává už dlouhá léta
radost všem sportuchtivým dětem a nezapomíná ani na děti
z dětských domovů.
Slavnostní vyhlášení letošního ročníku dětské atletické ligy
proběhlo v neděli 3. listopadu. Zaplněná řepská Sokolovna svědčila o velké popularitě, které se tento závod u nás těší.
Gratulantů letos bylo opravdu hodně, přišli mimo jiné i český
paralympionik Jiří Ježek nebo atletka Kateřina Baďurová, starostka Jitka Synková a místostarosta Martin Marek.
Každý z dětských závodníků si odnesl zlatou medaili a sladkost za celoroční výkon v soutěži, tři nejúspěšnější z každé
věkové kategorie převzali poháry a diplomy.
Kromě těchto krásných cen došlo samozřejmě i na předání
nových horských kol vylosovaným šťastlivcům. Věříme, že tato
ocenění přispějí nejen k radosti z úspěchu, ale budou i skvělou
motivací pro další sportování v příštím roce.
-RAS-

ŘEPŠTÍ
JUBILANTI OPĚT
SLAVILI

V

odpoledních hodinách 24. října ve společenském sále Kulturního centra Průhon proběhlo další milé setkání s řepskými jubilanty, které jako obvykle s láskou a péčí připravily pracovnice Odboru občansko správního. Samozřejmě, že ani
tentokrát nemohl chybět krásný hudební program v podání muzikálového kroužku žáků Základní školy genpor. Fr. Peřiny pod vedením jejich učitele Miroslava Maxanta. Děti naše jubilanty potěšily pásmem pohádkových a muzikálových písniček. Ovšem
výjimečně to nebylo jediné hudební vystoupení! Mezi jubilanty
byl také význačný houslista František Eret, který po skončení
programu zahrál pro potěchu všech přítomných.
Ani tentokrát samozřejmě nechyběla gratulace od starostky
Mgr. Jitky Synkové, která jubilantům předala kytičku a malý dárek.
Svá jubilea oslavili: Karel Hartl, Emilie Růžičková, Milada Boučková, Emilie Nováková, Anna Zrzavecká, Eliška Coufalová, Zdeňka
Dolejšová, Milena Urbánková, Věra Čapková, Vladimír Pechar, Jiří
Štětka, Jitka Hanzlová, Antonín Kostka, Alena Hlaváčková, Eva
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foto: -ras-

Vašínová, František Eret, Jitka Kollárová, Jindřich Pešička, Marie
Faltysová, Alena Čermáková, Pavel Hanuš, Jaroslav Procházka.
-RAS-
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

VELKOOBJEMOVÉ
KONTEJNERY V PROSINCI

VÁNOČNÍ STROMKY
DO POPELNICE NEPATŘÍ

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 stanovišti zůstávat přes noc.

yhozené vánoční stromky nepatří do nádob na směsný odpad, protože tím snižují jejich kapacitu. V případě,
že máte veřejně přístupnou popelnici nebo kontejner na
směsný odpad (sídliště), lze stromky volně odložit vedle nich.
V ostatních případech (rodinné domy) vánoční stromek odložte
u nejbližšího stanoviště na tříděný odpad. Stromky prosíme vyhazovat nejlépe den před odvozem komunálního odpadu, aby
nedocházelo k jejich přílišnému hromadění v ulicích po zbytečně dlouho dobu. Stromky jsou do vozů na komunální odpad nakládány v běžných svozových dnech a jejich odvoz bude probíhat
po celý leden a únor. Výjimka platí pro umělé stromky. Pokud už
stromek dosloužil, rozhodně nepatří do kontejneru na tříděný či
směsný odpad, ale do sběrného dvora.

7. 12.
12. 12.
13. 12.
14. 12.
19. 12.
20. 12.
30. 12.

12-16 hod. Park. ul. Na Moklině (u rest. U Sklíčka)
14-18 hod. Křižovatka ul. Laudova x K Trninám
14-18 hod. Park. u objektu Bílý Beránek (Šímova)
12-16 hod. Parkoviště Hofbauerova x Žufanova
14-18 hod. Ke Kulturnímu domu x U Boroviček
14-18 hod. Parkoviště Drahoňovského
14-18 hod. Parkoviště Jiránkova

Nad rámec výše uvedeného harmonogramu budou v období
vánočních svátků přistaveny další velkoobjemové kontejnery
hrazené z prostředků městské části:
I. TERMÍN:
stanoviště:

přistavení 25. 12. 2019 v 10 hod.
odvoz
26. 12. 2019 ve 12 hod.
křižovatka ul. U Boroviček x Ke Kulturnímu domu,
ul. Drahoňovského – parkoviště
parkoviště ul. Hofbauerova x Žufanova (u Penty)

II. TERMÍN:

přistavení
odvoz

26. 12. 2019 v 10 hod.
27. 12. 2019 ve 12 hod.

stanoviště:

křižovatka ul. Laudova x K Trninám
ul. Šímova – u objektu Bílý Beránek
parkoviště ul. Na Moklině (u restaurace U Sklíčka)

CO LZE ODLOŽIT DO VOK

VOK jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností jako
je např. nábytek, sportovní náčiní (lyže, jízdní kola apod.), koberce, podlahové 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 těchto 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.

8 / PROSINEC

/ 2019

V

SVOZY ODPADU
O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH
Svoz směsného odpadu:
23. – 31. 12. 2019 standardní svoz v pravidelných svozových dnech
1. 1. 2020
svoz až na výjimky neprobíhá, náhradní svoz
proběhne v následujících dnech
2. 1. – 6. 1. 2020 bude probíhat standardní svoz s případným
časovým posunem (max. 1 den)
Svoz tříděného odpadu:
23. – 31. 12. 2019 standardní svoz v pravidelných svozových
dnech
23. - 31. 12. 2019 v kritických oblastech budou posíleny svozy
ostatních složek tříděného odpadu
1. 1. 2020
svoz až na výjimky neprobíhá, náhradní svoz
proběhne v následujících dnech
2. 1. – 6. 1. 2020 bude probíhat standardní svoz s případným
časovým posunem (max. 1 den)

INFORMACE O SBĚRU
BIOODPADU A NEBEZPEČNÉHO
ODPADU V ZIMNÍCH MĚSÍCÍCH
V zimním období neprobíhá (vzhledem ke klimatickým podmínkám)
pravidelný svoz bioodpadu prostřednictvím velkoobjemových kontejnerů. Svoz bioodpadu bude obnoven v březnu 2020.
Mobilní (zastávkový) sběr nebezpečných odpadů, jedlých olejů a tuků
od občanů bude rovněž obnoven v březnu 2020.
Pro odložení výše uvedených odpadů lze využít sběrné dvory hl. m.
Prahy.
ING. VLADIMÍRA ŠRÁMKOVÁ,
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY

CO VÁS ZAJÍMÁ

SPORTOVNÍ CENTRUM PROCHÁZÍ
ZKUŠEBNÍM PROVOZEM

N

a konci srpna byl ve Sportovním
centru Řepy (SC) zahájen zkušební
a testovací provoz. Délku zkušebního provozu stanovil stavební úřad na dobu
6 měsíců. Provozovatelem Sportovního
centra je společnost v majetku městské
části Praha 17 „Zdravá Sedmnáctka“. Souběžně se zástupci provozovatele se připravují na budoucí ostrý provoz moderních
technologií, které jsou v SC instalovány.
Areál se skládá ze dvou budov, v kterých jsou jednotlivé technologie nainstalovány. V budově sportovní haly je umístěna plynová kotelna. Ve druhé budově je
umístěn bazén, wellness, fitness a hotel.
V této budově je v prvním podzemním
podlaží umístěna strojovna technologií
úpravy vody.
Systém úpravy bazénové vody plaveckého, relaxačního, wellness a ochlazova-

cího bazénu je rozdělen do čtyř samostatných cirkulačních okruhů. Pro každý okruh
je navržena samostatná úpravna bazénové
vody s akumulační nádrží. Technologické
zařízení je navrženo s ohledem na minimalizaci provozních nákladů.
K výrobě dezinfekčního prostředku, který čistí bazénovou vodu, se využívá elektrolýza roztoku slané vody. Výhodou celého
řešení je jednoduchost obsluhy: Jednotka
je napojena na vodovodní řad a veškeré
procesy probíhají automaticky přímo v místě spotřeby. Odpadá složitá a namáhavá
manipulace s chemikáliemi. S úpravou vody
pomáhají také UV lampy. Pro všechny tyto
technologie se zaškoluje klíčový personál.
Původně byl zkušební provoz plánován
na 3 měsíce. Ale i vzhledem ke složitosti
všech technologií prodloužil Stavební úřad
zkušební provoz na půl roku.

Celý areál SC prochází také různými
zátěžovými testy. Jedním z nich byla začátkem listopadu tzv. hluková zkouška, kdy
byly měřicí přístroje umístěny na přilehlých
panelových domech. Účelem bylo zjistit,
zda provoz sportovního areálu nebude
v souladu s projektem rušit obyvatele
okolo stojících domů. Ve sportovní hale
se uskutečnil trénink ve volejbalu, na tenisových kurtech tenisté zkoušeli tvrdost
podání. Test technologií proběhl i v bazénu
a wellness. Výsledky testů a analýz budou
známy v nejbližších dnech.
Pro vedení městské části Praha 17 je
otevření sportovního centra prioritou, tak
aby veřejnost mohla tento moderní multifunkční areál využívat v plném rozsahu.
PAVEL MAXA, JIŘÍ HOLUB

PROMĚNA OKOLÍ SLÁNSKÉ – ZAPOJTE SE!

O

kolí zastávky Slánská má všechny
předpoklady stát se příjemným, čistým a bezpečným místem v samotném centru Řep. Nachází se zde obchodní
dům, jehož majitel připravuje celkovou rekonstrukci, kříží se tu trasy tramvají a autobusů
i významné ulice Slánská a Makovského a celé
území tvoří spojnici sídlišť Řepy I a Řepy II.
Bohužel, dnes pod správou hlavního města
se nachází ve velmi špatném a zanedbaném
stavu, především pak v prostoru pod mostem.
Požádal jsem proto magistrát, aby ve
spolupráci s naší městskou částí vypracoval
urbanistickou studii. Ta by nám měla poradit,
jak toto místo změnit k lepšímu, a zároveň
nastavit pravidla, díky kterým by se předešlo
nekontrolované výstavbě.
S Institutem plánování a rozvoje (IPR)
jsme zformovali zadání pro výběr zpracovatele. IPR v listopadu vybral ze tří oslovených
kanceláří architekty z ateliéru CityUpgrade,
kteří zpracují do konce roku potřebné analýzy. Za tím účelem osloví veřejnost, aby zjistili
pohled řepských obyvatel a stanovili hlavní
problémy i klady řešeného území.
Po novém roce budou pokračovat práce na samotném návrhu. Hlavním úkolem
bude vyřešení prostoru pod přemostěním a nejbližšího okolí obchodního centra s ohledem na dobrou průchodnost,
parkování i zásobování. Dále se budou
architekti věnovat možnostem nové výsadby, volbou vhodných materiálů, prvky
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městského mobiliáře (lavičky, lampy, koše,
zastávky apod.) či umístěním uměleckých
děl. Zabývat se budou také hospodařením
s dešťovou vodou a jejím zadržením v území a následným využitím pro vegetaci,
především pro vysazené stromy.
Do proměny okolí Slánské se můžete
zapojit už teď – zodpovězením otázek v dotazníku na následující straně.
Budu rád za vaše nápady a myšlenky,
které povedou ke zlepšení Řep.
Dotazník můžete vyplnit také online na
adrese repy.cityupgrade.cz, kde můžete

zároveň sledovat průběh prací, vyjádřit se
k rozpracovanosti, a hlavně si v klidu domova detailně prohlédnout výsledek práce
– navržené řešení a nápady.
Vytištěné dotazníky můžete zaslat do
19. 12. na adresu Úřad městské části Praha
17, Žalanského 291/12b, 163 00 Praha 6 Řepy nebo odevzdat na podatelně úřadu,
v Centru sociálně zdravotních služeb (Bendova 1121/5) nebo v knihovně Kulturního centra
Průhon (Socháňova 1220/27).
DĚKUJI ZA VÁŠ ČAS A SPOLUPRÁCI.
ING. ARCH. MICHAL ŠTĚPAŘ
MÍSTOSTAROSTA
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DOTAZNÍK NÁPADŮ

PĚSTUJ SVOJE ŘEPY
Jste žena / muž?

Váš věk:

1. Co se Vám vybaví, když se řekne Řepy?

8. Čeho si nejvíce ceníte na okolí zastávky Slánská?

2. Pokud za Vámi přijedou známí, kam je v Řepích
a okolí vezmete?

9. Co naopak vnímáte jako největší problémy okolí zastávky
Slánská?

3. Jsou v Řepích a okolní krajině místa, hodnoty, potenciály,
atmosféra apod., které jsou podle Vás zajímavé, ale zanedbané,
zapomenuté, zničené a zaslouží si rozvoj, obnovu, znovunalezení? Napište, prosím, kde jsou a jak by podle Vašeho názoru měly
vypadat, fungovat, žít.

10. Jak často a jakým způsobem se do lokality kolem zastávky

4. Chybí Vám v Řepích (pěším nebo cyklistům) nějaká propojka,
pěšina, cesta nebo trasa, která Vám usnadní Váš každodenní pohyb, nebo Vás zavede na zajímavá místa?

Slánská dopravujete?

11. Jak si představujete upravit či proměnit prostory mezi panelovými domy? Je možné, že by prostory mohly být pro Vás více
přívětivé? Jak byste zde chtěli trávit svůj čas?

12. Je v městské části něco, co by se dalo pro děti, dospělé
a seniory zlepšit, upravit, postavit, změnit, najít, odstranit apod.?
5. Bylo by dle vašeho názoru možné místní část Řepy propojit

příjemnou „klidnou” cestou pro pěší a cyklisty s centrem Prahy?
Využívali byste ji?

13. Jak si představujete řešit problematiku automobilové dopravy
6. Jaké kulturní, sportovní nebo společenské možnosti podle Vašeho

v městské části?

názoru v městské části chybí a Vy osobně byste je aktivně využívali?

14. Zde prosím napište připomínky a podněty, které nejsou zahr7. Co pro Vás znamená centrum (jádro) městské části Praha 17

nuty v předešlých otázkách.

a kde se nyní podle Vás nachází, případně kde by podle Vás do
budoucna mělo být a proč?

15. Děkujeme za vyplnění dotazníku, Vaše názory a náměty. Kdo máte zájem se aktivně zapojit nebo předat nějaké zajímavé dokumenty,
informace, historické fotky atd., zanechte prosím, svoje jméno a kontakt:

Děkujeme za vyplnění dotazníku a aktivní účast na rozvoji Řep!
Městská část Praha 17 a architekti www.cityupgrade.cz
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TÉMA MĚSÍCE PROSINCE
V prosinci jsme oslovili místostarostu Martina Marka (ODS) a členy Komise pro dopravu a bezpečnost Ing. Marka Francla (ANO 2011)
a Mgr. Bořka Černovského (Starostové pro Prahu). Položili jsme jim tyto otázky:

Jak městská část přistupuje k problematice parkování?
Co by mělo být hlavní prioritou pro oblast životního prostředí v roce 2020?

MARTIN
MAREK
(ODS)
Parkování nejen u nás v Řepích, ale v Praze obecně, problém byl, je a bude, to je
nutné si přiznat. V sedmdesátých letech
připadalo na tisíc Čechoslováků přibližně
sto aut, dnes je to v Praze skoro tisíc aut
na tisíc obyvatel. Za půl století se desetinásobně zvýšil počet aut, což se rozhodně
nedá říct o parkovacích místech.
Naprosto nesystematické parkovací
zóny jsou už jenom pomyslnou třešničkou
na půlmiliardovém dortu. Tolik se totiž vybralo v loňském roce za parkování v Praze.
Před volbami v roce 2018 každý kdo
kandidoval na Magistrát, podporoval vytvoření jednotné parkovací zóny tak, aby se
Pražané mohli pohybovat po městě a jet
v případě potřeby za svými známými. Jak
sliby současné koalice dopadly, všichni
víme. Letos v listopadu byla modrá zóna
rozšířena třeba na sídliště Dědina a povolilo se za poplatek krátkodobě parkovat
komukoli na modré zóně.
V loňském roce jsme uspořádali anketu
ohledně zavedení modrých zón, kde 70 %
z celkového počtu 1791 odpovědí bylo
proti zavedení zón placeného stání. Dle
mého názoru toto již neodpovídá současné
situaci. Proto je nutné tuto otázku znovu
otevřít. Na jaře příštího roku uspořádáme
další veřejnou diskuzi ohledně zavedení
modrých zón v Řepích.
Priority v oblasti životního prostředí
máme celkem jasné. Budeme pokračovat
ve výsadbě nových stromů, jejichž počet se
každým rokem zvyšuje, stejně tak budeme
pokračovat v úpravě sečí. V neposlední řadě
budeme rozšiřovat využití samozavlažovacích vaků, díky kterým se nám daří minimalizovat počet uschlých nově vysazených stromů a zároveň efektivněji využívat zálivku.
Dalo by se říct, že nás i příští rok čeká
dost práce, která je ale pro nás, pro „Řepáky“.

www.repy.cz

ING. MAREK
FRANCL
(ANO 2011)
Parkování v Řepích mi osobně přijde více
než žalostné a velmi mě mrzí, že na to
nejsilnější vládnoucí strana nebere žádné
ohledy, přestože je na radnici již několikáté volební období.
Pokud se půjdeme navečer projít po
Řepích, uvidíme zaparkovaná auta na
chodnících, přilehlé zeleni nebo v horším
případě v druhé řadě znemožňující výjezd
ostatním automobilům.
Nejsem zastáncem aktuálního celopražského řešení modrých zón, které je dlouhodobě nekoncepční. Bohužel se naše
městská část poslední dobou stává obětí
stávajícího řešení. Po zavedení zón v Praze 5 a 6 se většina aut využívající tamní
parkovací místa přesunula právě do Řep.
Parkování je problém, který není otázkou posledních několika měsíců, proto
mě mrzí, že k tomu radnice nepřistupuje
zodpovědněji, například rozšířením ploch
pro parkování, v některých případech nepopulárně i na úkor zeleně, zefektivněním
stávajících parkovacích míst barevným
ohraničením, nebo vyčleněním finančních
prostředků na stavbu několikaposchoďového parkovacího domu, nebo jednoduššího dvoupatrového řešení, které známe
například z řepského Hornbachu, nebo
jiných zahraničních metropolí. To by si
Řepy mohly hravě dovolit, pokud by nemusely již poněkolikáté zásadně navyšovat
rozpočet na výstavbu Sportovního centra
Na Chobotě.
Občané Prahy 17 by neměli být trestáni
za vlastnění osobního automobilu, který si
chtějí u svého bydlení zaparkovat.

MGR. BOŘEK
ČERNOVSKÝ
(STAROSTOVÉ
PRO PRAHU)
K otázce se nevyjádřil.

Redakční rada nenese odpovědnost za správnost uvedených informací.
Zodpovědný je autor příspěvku se všemi důsledky z toho plynoucími.
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INFORMUJEME

SVÁTEČNÍ ZAMYŠLENÍ
Rodina, společenství nezištné služby

M

ichal sedí u psacího stolu a píše. Domácí úkol už má
dávno hotový. Maminka se ho ptá: „Píšeš z pilnosti ještě nějaký úkol? To bude mít paní učitelka radost!“ „To
není žádný úkol“, odpovídá Michal. „Tak co to píšeš?“ „To je
pro tebe, mami.“
Michal je za chvíli hotový. „Konečně“, vzdychne si. Lístek třikrát přepisoval, pokaždé na něco zapomněl. Složil ho, dal do obálky a položil mamince k šicímu stroji. Maminka otevřela dopis. Stálo tam: Účet od Michala
mamince: Každý den vynášení odpadků: 3 Kč. 3x týdně pro chleba:
3 Kč. 4x utírání nádobí: 2 Kč. 6x vyčištění sestřičce boty (krémem):
6 Kč. 11x přinášení uhlí ze sklepa: 5,50 Kč. Ostatní práce (utírání
prachu, zalévání květin a mnoho dalšího): 8 Kč. Celkem: 27,50 Kč.
Maminka chvíli přemýšlela, potom vzala peněženku a řekla: „Ano,
musím ti zaplatit 27,50 Kč! Opravdu jsi mi hodně pomohl.“ Michal se
těšil ze zasloužené mzdy. Blízko jejich domu byly kolotoče. Může jít
na houpačky, nebo raději na autodrom. Jedna jízda stojí 5 Kč. Může
tedy jet pětkrát, a ještě mu zbude 2,50! A přitom jeho pokladnička
zůstane nedotčená…
Když se Michal vrátil z autodromu domů, našel na svém lůžku
dopis. Písmem, které tak dobře znal, bylo na obálce velkými písmeny napsáno jeho jméno. Otevřel dopis a našel tam lísteček.
Účet paní Novákové synu Michalovi: 10 let vaření: 0 Kč. 10 let
praní: 0 Kč. 2000x mytí a česání: 0 Kč. 80x zašívání kalhot a košilí:

Adventní trh
v Klášteře

Sobota 7. 12. 2019 od 14 do 18 hod
atrium Domova sv. Karla Boromejského
K Šancím 50, Praha-Řepy

Vánoční atmosféra,

stánky, svařené víno,
káva, čaj, cukroví, klobásky,
vánoční dekorace,
ozdoby a dárky,
andělská pošta,
živá hudba: kapela Motovidlo
a vokální společenství Cantio
Vstupné dobrovolné
www.domovrepy.cz
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0 Kč. 100 nocí probděných, když jsi byl nemocný: 0 Kč. Celkem:
0 Kč. Ještě týž večer našla paní Nováková na svém šicím stroji
27,50 Kč. A přesně tolik také ubylo v Michalově pokladničce...
Rodina je určitě víc, než hotel, kam se chodíme vyspat nebo
bufet, kam se chodíme najíst. Je to společenství lásky a nezištné
služby. To pochopil Michal, když si uvědomil, co pro něj maminka
zdarma udělala…
Říká se, že Vánoce jsou svátky radosti. S tím souhlasím.
A myslím si, že radost ještě o něco hlubší je možná tam, kde
je také vděčnost. Snad také proto si dáváme na Vánoce dárky,
abychom si jimi vyjádřili radost z toho, že své blízké máme, a že
jsme jim vděční za to, co s nimi prožíváme. Moc rád bych tedy
vám všem, čtenářům naší Řepské sedmnáctky, popřál jednak
tuto vánoční radost a také to, abyste ji měli s kým sdílet. Abyste
zakoušeli vděčnost, a snad také radost, kterou dává nezištnost.
ŘEHOŘ J. ŽÁČEK OPRAEM,
DUCHOVNÍ SPRÁVCE
ŘEPSKÉ FARNOSTI

POZVÁNKA NA PROHLÍDKU BETLÉMŮ
DO NAŠICH KOSTELŮ:
KOSTEL SV. MARTINA

25., 26. prosince a 1. ledna, vždy mezi 14-16 hod.

KOSTEL SVATÉ RODINY
(KLÁŠTER SESTER BOROMEJEK)

24., 25., 26., 29. prosince a 1. ledna, vždy mezi 14-16 hod.

/ 2019

The Plastic People of the Universe – Vzpomínka na Mejlu – Hlavsa 65! Metro Music Bar, Brno.
V popředí sedící s klarinetem Vratislav Brabenec, autor textů a guru undergroundové kapely.

INFORMUJEME

POZVÁNKA
NA VÝZNAČNĚJŠÍ
BOHOSLUŽBY

ADVENTNÍ
KONCERTY
2019 – KOSTEL
SV. RODINY

KOSTEL SV. MARTINA

Žehnání adventních věnců: 1. prosince v 7.45 hod.
Vánoční mše svatá ze slavnosti Narození Páně: 25. prosince
v 11.00 hod.

KOSTEL SV. RODINY

Žehnání adventních věnců: 30. listopadu v 18.00 hod. a 1. prosince v 9.00 hod.
Půlnoční mše svatá: 25. prosince v 0.00 hod.
Vánoční mše svatá ze slavnosti Narození Páně: 25. prosince
v 9.00 hod.
Mše svatá se žehnáním vody, kadidla a křídy: 6. ledna
v 18.00 hod.

ŽIVÝ BETLÉM
V neděli 5. ledna v 16 hodin bude možné spatřit na zahradě kláštera sester boromejek za Domovem sv. Karla Boromejského živý betlém. Zvány jsou zejména děti a rodiče, ale
i všichni ostatní zájemci. Sraz je před kostelem Svaté Rodiny.

NEDĚLE 1. 12. OD 16.30 HOD.

1. adventní koncert v podání smyčcového orchestru Musica Alternativa pod vedením Jaroslava Kořána a Jiřího Šimáčka, spoluúčinkují: Radka Černíková - zpěv, dětský soubor Houslová pážata, na programu:
J. S. Bach, J. Zach, G. F. Händel, A. Corelli, A. Michna z Otradovic a další.

NEDĚLE 8. 12. OD 16.30 HOD.

2. adventní koncert v podání smíšeného pěveckého sboru GAUDIUM PRAHA Sokola Královské Vinohrady pod vedením Zdeny a Vladislava Součkových, klavír a varhany: Jitka Nešverová, na programu: L.
Cohen, A. Dvořák, Z. Fibich, Z. Lukáš, J. Rutter, B. Smetana a další.

NEDĚLE 15. 12. OD 16.30 HOD.

3. adventní koncert v podání sopranistky Markéty Fassati, na
varhany a cembalo doprovází prof. Jan Kalfus, na programu
J. S. Bach, A. Vivaldi, G. Caccini, A. Dvořák a další. Koncert podporuje MČ Praha 17.

NEDĚLE 22. 12. OD 18.00 HOD.

4. adventní koncert v podání Břevnovského chrámového sboru a orchestru se sólisty ND v Praze pod vedením Adolfa Melichara, na
programu: J. J. Ryba - Česká mše vánoční.

VÁNOČNÍ
BOHOSLUŽBY
V KOSTELE
PANNY MARIE
VÍTĚZNÉ NA
BÍLÉ HOŘE
Štědrý den 24. 12. – 16.00 hod. "dětská" mše svatá
a ve 24.00 hod. bohoslužba slova (povedou sestry benediktinky)
Slavnost Narození Páně 25. 12. – 11.00 hod.
Svátek sv. Štěpána 26. 12. – 11.00 hod.
Svátek sv. Rodiny 29. 12. – 11.00 hod.
Silvestr - 31. 12. – 17.00 hod. (mše svatá na poděkování za uplynulý rok)
Slavnost Matky Boží 1. 1. – 11.00 hod.
2. neděle po Narození Páně – 11.00 hod.
Slavnost Zjevení Páně 6. 1. – 17.30 hod.

BETLÉM V ROHOVÉ KAPLI SV. VÁCLAVA BUDE
VEŘEJNOSTI PŘÍSTUPNÝ VE DNECH:
25. 12., 26. 12., 1. 1., 5. 1. mezi 10.30 – 18.30 hod.
31. 12. a 6. 1. mezi 16.00 - 18.30 hod.

úterý 17. 12. od 19.00 hod.
kostel sv. Rodiny
Domov sv. KARLA BOROMEJSKÉHO
K ŠAncím 50, Praha 17-Řepy

Vánoční
hvězdy
Soňa Jungová, Marian Vojtko
a Jakub Hübner

Collegium Modern
Prague Orchestra
pod vedením Michala Macourka
a Petra Jiříkovského

S
V ST U PE N K Y V

ÍT I T IC K E T LIV E

VÍCE NA WWW.CMPO.CZ A WWW.DOMOVREPY.CZ

www.repy.cz
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KALENDÁŘ AKCÍ

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO PROGRAM NA PROSINEC 2019
1. 12. 1. adventní koncert v podání smyčcového orchestru Musica Alternativa pod vedením Jaroslava Kořána a Jiřího Šimáčka, spoluúčinkují: Radka Černíková - zpěv, na programu: J. S. Bach, J. Zach, G. F.
Händel, A. Corelli, A. Michna z Otradovic a další.
Kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné, od 16.30 hod.
2. 12. Vánoční koncert pro klienty Denního stacionáře, účinkují: Zpívající seniorky Prahy 13. Denní stacionář, vstup volný, od
14.00 hod.
7. 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 a vokální společenství Cantio
Atrium Domova, vstupné dobrovolné, od 14.00 hod.

13. 12. Vánoční koncert žáků Zuzany Hrbkové z KC Průhon. Refektář, vstupné dobrovolné, od 17.00 hod., od 19.30 hod.
15. 12. 3. adventní koncert v podání sopranistky Markéty Fassati, na varhany a cembalo doprovází prof. Jan Kalfus, na programu J.
S. Bach, A. Vivaldi, G. Caccini, A. Dvořák a další. Koncert podporuje MČ Praha 17.
Kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné, od 16.30 hod.
17. 12. Vánoční hvězdy - účinkují populární protagonisté muzikálových scén: Soňa Jungová, Marian Vojtko a Jakub Hübner, doprovází
Collegieum Modern Prague Orchestra pod vedením Michala Macourka a Petra Jiříkovského (předprodej vstupenek v síti Ticketlive, více
informací na www.cmpo.cz a www.domovrepy.cz).
Kostel sv. Rodiny, na vstupenky, od 19.00 hod.
18. 12. Vánoční koncert Řepského kvítku pod vedením Daniela
Pfanna.
Refektář, vstupné dobrovolné, od 14.30 hod.
19. 12. Vánoční koncert Řepského sousedského sboru pod vedením Pavla a Tomáše Rabasových.
Kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné, od 18.30 hod.
22. 12. 4. adventní koncert v podání Břevnovského chrámového sboru a orchestru se sólisty ND v Praze pod vedením Adolfa Melichara,
na programu: J. J. Ryba - Česká mše vánoční.
Kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné, od 18.00 hod.
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12. 12. STŘED | STŘET - premiéra nového programu komorního sboru Subito, na programu: současná sborová tvorba inspirovaná středověkou melodikou (zazní O. Gjeilo, P. Eben, B. Chilcott, A. Pärt a další).
Kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné, od 19.30 hod.
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Řepský sousedský sbor
vystoupí
8. 12. od 16:30
v KD Bílá Hora
&
19. 12. od 18:30
v Kostele sv. Rodiny
158_170_prosinec19.indd 1
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8. 12. 2. adventní koncert v podání smíšeného pěveckého sboru GAUDIUM PRAHA Sokola Královské Vinohrady pod vedením
Zdeny a Vladislava Součkových, klavír a varhany: Jitka Nešverová,
na programu: L. Cohen, A. Dvořák, Z. Fibich, Z. Lukáš, J. Rutter,
B. Smetana a další.
Kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné, od 16.30 hod.
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PROGRAM PROSINEC 2019
01

NEDĚLE 15:00

Divadlo pro děti:
Legenda o hvězdě

09

PONDĚLÍ 18:00

Vánoční koncert kurzů
KC Průhon: Zpěv, nástroje

Legenda o hvězdě je líbezné vánoční povídání o narození Ježíška a o tom, Třída lektorky Leony Hlavničkové (sólový zpěv, hudební přípravka) a třída
co se stalo v Betlémě před dávnými časy. Děti zahrají pasáčky i tři krále, lektora Víta Reichla (flétna, klarinet, saxofon). Společenský sál KC Průhon.
seznámí se s vánočními zvyky, říkadly a koledami, které si všichni společně (vstup zdarma)
zazpívají. Pořad pro děti z MŠ a 1. stupeň ZŠ. Děti, přineste si sebou malé
zvonečky nebo rolničky, kterými dokreslíme vánoční atmosféru. Hraje:
Eva Hrušková. Sál KD Bílá Hora. (vstupné 50 Kč)

02

Vánoční koncert kurzů
KC Průhon: Zpěv

07

Mikulášský rej s nadílkou
v KC Průhon

12
PO-PÁ 9-19
SO 9-13

Výstava:
Ptáci a jejich tahové cesty

Lidé si již od pradávna všímali úžasného jevu: na jaře se těšili z jarního
návratu stěhovavých druhů, na podzim přemýšleli, kam se ztrácejí něPONDĚLÍ 19:00
kteří ptáci a kam směřují jejich často obrovská hejna. Přímo revolučním
Pěvecká třída lektorky Vilemíny Marhoulové (sólový zpěv). Společenský počinem bylo okroužkování prvních ptáků v roce 1899, tedy přesně před
sál KC Průhon. (vstup zdarma)
120 lety. Od té doby se tato metoda rozšířila po celém světě. Pro výstavu
byly vybrány pouze některé druhy našich ptáků; vedle typických symbolů ptačího tahu (vlaštovka obecná a čáp bílý) jsou představeni i ptáci,
jejichž tahové cesty jsou zajímavé, popř. mají určitý vztah právě k Praze
SOBOTA 15:00
– Řepím. KC Průhon až do 31. ledna 2020. (vstup zdarma)

14

Divadlo pro děti: Jak pejsek
s kočičkou čekali na Ježíška

15

Pro děti: Vánoce, jak je
přežít, a ještě si je užít?

18

Vánoční koncert kurzů
KC Průhon: Klavír

31

Silvestr
v KD Bílá Hora

Ani letos Mikuláš nevynechá návštěvu v KC Průhon! Můžete se těšit na
oblíbenou hudební skupinu Myš a Maš. Společně si zatančíme a zazpíváme spoustu písniček. Po zábavném programu společně přivoláme MikuSOBOTA 15:00
láše, který se svými pomocníky čertem a andělem rozdají dětem mikulášskou nadílku. Společenský sál KC Průhon. (vstupné: 70 Kč/dospělý nebo Vánoce se blíží, a tak musí být uklizeno a všechny čeká spousta práce.
dítě s vlastní přinesenou nadílkou, 120 Kč/v ceně balíček od KC Průhon). S přípravami začne i pejsek a kočička. Uklízí, nakupují, staví betlém, nacvičují koledy a pustí se do pečení. Poradí si pejsek a kočička se všemi
úkoly? Veselý příběh plný písniček. Pro děti od 3 let. Hraje: Divadlo Tondy
Novotného. Společenský sál KC Průhon. (vstupné 50 Kč)

07

SOBOTA 18:15

Vánoční aroma jóga
s Veronikou Kasíkovou

Příležitost zastavit se v předvánočním shonu, udělat si chvilku čas sami na
sebe a načerpat novou energii do dalších dnů. Součástí vánoční lekce bude
NEDĚLE 15:00
jako vždy občerstvení a tentokrát i jemná aromaterapie. Omezený počet
míst. Rezervace a platby: nejpozději do 4. 12. 2019 v kanceláři č. 2 v KC Prů- Interaktivní klauniáda Klaunského divadla Jeníčka a Mařenky o vánočhon. Kontakt: 601 324 846, kurzy@pruhon.cz (vstup 460 Kč)
ních svátcích. Přijďte se pobavit ve vánočním shonu na veselou pohádku.
A třeba se od klaunů dozvíte, tipy a triky, jak se o Vánocích nezbláznit
a jak si užít vánoční pohodu. Hraje: Klaunské divadlo Jeníčka a Mařenky.
Sál KD Bílá Hora. (vstupné 50 Kč)

08

NEDĚLE 13 - 22

Adventní neděle s mikulášskou nadílkou v KDBH

Venku zahraje kapela Eddie Edward & Friends (American Country Rock),
vystoupí Muzikálový kurz KDBH, zazpívá Řepský sousedský sbor, slavnostně rozsvítíme vánoční strom. V sále KD Bílá Hora proběhne od 15 do 16 STŘEDA 18:00
hod zábavná show kouzelníka Max Magic - Maxovy čertoviny (soutěže, kví- Třída lektorky Taťány Skálové (klavír). Společenský sál KC Průhon. (vstup
zy, pekelná diskotéka a jiné) a po jejím skončení nastoupí v 16 hod Mikuláš, zdarma)
čert a anděl a rozdají dětem mikulášskou nadílku. (70 Kč/dospělý nebo dítě
s vlastní přinesenou nadílkou, 120 Kč/dítě - v ceně balíček od nás)

08

NEDĚLE 14 a16

Vánoční dílna:
Drobné dárky

Největší radost svým blízkým uděláte vlastnoručně vyrobeným dárkem.
Vhodné pro dospělé, samotné děti od 10 let, děti od 6 let pouze ve dvojici
s dospělým. Přihlášky a platby nejpozději do středy 4. 12. 2019 v kanceláři
č. 2, 1. patro KC Průhon. Kontakt: tel. 601 324 846; email: kurzy@pruhon.
cz. (cena 250 Kč za kompletní materiál na 4 dárky (sklo, porcelán, keramika)

ÚTERÝ 19:00

Silvestr v KD Bílá Hora vám nabídne večer skvělé hudební zábavy. Po celý
večer vám bude hrát country rocková skupina Živá Huba, která zahraje
známé hity kapel jako jsou Olympic, Katapult, Žlutý pes, Ivan Hlas, Kabát
a spoustu dalších. V ceně vstupného je raut ve stylu neomezené konzumace. Vybrat si můžete ze studeného a teplého bufetu. Slavnostně oslavíme Silvestr přípitkem (v ceně vstupného). Chybět nebude ani půlnoční
čočka s uzenou vepřovou krkovičkou! (700 Kč/sál, 600 Kč/hospůdka)

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
Kulturní dům Bílá Hora, Ke Kulturnímu domu 14, 163 00 Praha 6 – Řepy, tel. produkce: 777 320 390, produkce@kdbh.cz

www.repy.cz
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Mikulášský rej
s nadílkou

7. 12. 2019, 15:00 - 17:00

Vánoční
aroma jóga
sobota 7. 12., 18:15 - 20:15
Vánoční lekce jógy s Veronikou Kasíkovou.
Příležitost zastavit se v předvánočním shonu, udělat si chvilku čas sami na sebe a načerpat novou energii do dalších dnů.
Součástí vánoční lekce bude jako vždy občerstvení a tentokrát i jemná aromaterapie. Omezený počet míst.
(vstup 460 Kč)

Ani letos Mikuláš nevynechá návštěvu v KC Průhon! Můžete
se těšit na oblíbenou hudební skupinu Myš a Maš. Společně
si zatančíme a zazpíváme spoustu písniček. Po zábavném
programu společně přivoláme Mikuláše, který se svými pomocníky čertem a andělem rozdají dětem nadílku.
Vstupné:
70 Kč/dospělý nebo dítě s vlastní přinesenou nadílkou
120 Kč/dítě bez vlastní nadílky - v ceně balíček od KC Průhon

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

Rezervace a platby: nejpozději do 4.12.2019 v kanceláři č. 2 v 1. patře KC Průhon.
Kontakt: 601 324 846, kurzy@pruhon.cz, www.pruhon.cz

Adventní
neděle
Mikulášská nadílka v KD Bílá Hora
dventní stánky a občerstvení z rilu,
pivo, víno, sva ák, ro a in poc utiny na za átí
Odpolední a večerní zábavný pro ram pro d ti a dosp l
enkovní pro ram od 13 hod za ra e kapela ddie d ard
riends merican ountry ock ,
vystoupí Muzikálov kurz K
, zazpívá epsk sousedsk sbor,
slavnostn rozsvítíme vánoční strom, p edáme dárky andicapovan m d tem
a uži eme si azzov podvečer s Mic alem oležalem piano a l ou Kova íkovou kontrabas, zp v .
Pro ram v sále KD Bílá Hora 1 hod 1 hod zábavná s o pro d ti kouzelníka Ma Ma ic Ma ovy čertoviny
sout že, kvízy, pekelná diskot ka a in od do 6 od a po e ím skončení nastoupí Mikulá , čert a and l a rozda í
d tem mikulá skou nadílku.
Od 1 :30 divadelní soubor absolventů edličkova stavu e t c vilku s p edstavením irkus Momentito
Od 1 hod ivá kytara v ospod s avidem a monem z kapely
Doprovodný pro ram: istorick kolotoč a st elnice, adventní dílna v roba dekorací, nebo m del od iakonie
odrobn rozpis pro ramu a vstupenky na
.kdb .cz a K
ílá ora
vstup na venkovní akce, div.soubor, kytara v ospod
dobrovoln ; vstupn na Ma ovy čertoviny mikulá skou nadílku:
70 Kč/dosp l nebo dít s vlastní p inesenou nadílkou, 0 Kč/dít bez vlastní nadílky – v cen balíček od K
ílá ora

Pro děti i dospělé, 8. 12. 2019, 13:00 - 22:00
KD Bílá Hora, Ke Kulturnímu domu 14, 163 00 Praha 6 - Řepy, www.kdbh.cz

R17-mikulas, joga,mikulas kdbh.indd 1
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Ptáci
12. 12. 2019
31. 1. 2020

a jejich
tahové cesty
KC Průhon
Socháňova 1220/27
Praha 17 - Řepy

Lidé si již od pradávna
všímali úžasného jevu:
na jaře se těšili z jarního
návratu stěhovavých druhů,
na podzim přemýšleli, kam
se ztrácejí někteří ptáci
a kam směřují jejich často
obrovská hejna.

:

16:52:01
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INFORMUJEME

ZÁPACH Z GRANULÍ
SE ŘEŠIL
NA MAGISTRÁTU

T

lak městských částí Praha 17, Zličín, Řeporyje, Praha 13
a Praha 6 vedl ke společnému jednání na magistrátu hl.
m. Prahy se zástupci společnosti VAFO Chrášťany. Za Prahu 17 se jednání účastnila starostka Jitka Synková. Všichni zástupci městských částí apelovali na řešení neúnosné situace,
kdy jsou dotčené pražské městské části postiženy zápachem
z výroby granulí pro domácí zvířata. Společnost VAFO se s magistrátem hlavního města Prahy dohodla na vytvoření společné
expertní skupiny. Do konce února 2020 by měla komise přijít
s návrhy na řešení zápachu. „Usnesení Rady naší městské části, kdy požadujeme okamžité ukončení výroby, je stále platné.
S výsledky komise by nás měl primátor Prahy seznámit v březnu 2020,“ doplnila starostka Jitka Synková.
JIŘÍ HOLUB

16. ŘEPSKÝ KURZ ALFA (10x středa večer + 1 sobota)
KDY: 29. 1. - 1. 4. 2020 od 19,00 do 21,15
KDE: Praha 6, Řepy, K Šancím 50
PŘIHLÁŠKY a více INFO: 603301428,
marie.svatosova@seznam.cz

16. ŘEPSKÝ KURZ ALFA (10x středa večer + 1 sobota)

NABÍDKA PRO RODINNÉ PEČUJÍCÍ

P

ečujete o svého blízkého, rodinného příslušníka nebo Vás
taková péče v blízké době čeká? Nabízíme Vám bezplatnou
účast na setkávání pečujících osob se zajímavými tématy.
Budete mít možnost potkat se s lidmi v obdobné životní situaci, či poradit se s odborníky na danou problematiku. Jednotlivá
setkání povedou kvalitní lektoři, odborníci s praktickými zkušenostmi. Celý program je sestaven tak, abyste získali maximum
potřebných informací, nebo si z nabízených témat můžete vybrat jen ta, která Vás zajímají. Zdarma obdržíte tištěné materiály
k jednotlivým tématům a malé občerstvení.
Místo konání: Kulturní centrum Průhon, Socháňova 1220/27,
Praha 6 - Řepy
Termíny a témata setkání: vždy od 16.30 do 18.30 hod.
10. 2. 2020
2. 3. 2020
23. 3. 2020
6. 4. 2020
27. 4. 2020
11. 5. 2020
1. 6. 2020
22. 6. 2020
7. 9. 2020
21. 9. 2020

Úprava bytu, lokomoce a kompenzační pomůcky I.
Paliativní péče v domácím prostředí I.
Výživa seniorů i pečujících osob I.
Moderní trendy v pečování, laické možnosti zmírnění bolesti, péče o tělo I.
Praktické rady pro pečující – psychohygiena, škola zad, prevence syndromu vyhoření I.
Úprava bytu, lokomoce a kompenzační pomůcky II.
Paliativní péče v domácím prostředí II.
Výživa seniorů i pečujících osob II.
Moderní trendy v pečování, laické možnosti zmírnění bolesti, péče o tělo II.
Praktické rady pro pečující – psychohygiena, škola zad, prevence syndromu vyhoření II.

V případě zájmu kontaktujte: Ing. Mariku Aufovou,
tel.: 774 429 111
Projekt realizuje Česká asociace pečovatelské služby ve spolupráci s OBČANSKÝM SDRUŽENÍM MARTIN, z.s.

KDY: 29. 1. - 1. 4. 2020 od 19,00 do 21,15
KDE: Praha 6, Řepy, K Šancím 50
PŘIHLÁŠKY a více INFO: 603301428,
marie.svatosova@seznam.cz

MĚSTSKÁ POLICIE ŘEPY

M

ěstská část Praha 17 spadá do působnosti obvodu Městské policie Praha 13.

Úřední hodiny jsou na služebně v Makovského ulici čp. 1227
každý pracovní den od 9 do 18 hodin. Telefon na služebnu:
235 316 122.
Může se stát, že v době mezi 18. až 7. hodinou není přítomen žádný z místních okrskářů, je to možné i v sobotu, neděli
nebo ve svátek v době denní. V takovém případě je na místě
dosti rychle autohlídka z nedalekého OŘ 13 Stodůlky – telefon:
222 025 721 (722). Velmi často je jedna noční autohlídka vyčleněna pouze pro území Řep a Zličína.
V nouzi mohou občané v kteroukoli dobu volat bezplatnou
linku 156!

Bohuslav Holan
Minář Vlastimil
Martin Žákovský
Bc. Roman Bartošák

tel. 778 701 945
tel. 778 701 949
tel. 778 701 944
tel. 778 702 032

Ctibor Čeleda
Mgr. Věra Menšíková
Lenka Abrahamová

tel. 778 701 998
tel. 778 702 031
tel. 778 701 943

Aleš Rajtr
Mgr. Petr Moravčík

tel. 778 701 984
tel. 778 701 906

Veronika Börnerová
Tomáš Erben
Jiří Žáček

tel. 778 701 982
tel. 778 701 996
tel. 778 702 033

Vedoucím okrsku je komisař Vladimír Bernát tel.
778 765 904, zástupce Mgr. Petr Moravčík, tel. 778 701 906
(kontakty dostupné pouze v pracovní době – Po – Pá 7.30 –
16 hod.)

Vzhledem k tomu, že jednotliví strážníci mají různý režim
služeb, může se stávat, že nebudou přijímat hovor na uvedeném mobilním telefonu, či telefon nebude dostupný. V takovém
případě volejte prosím tel. č. 235 316 122, nebo 222 025 721-2.

Pro potřeby městské policie jsou Řepy jeden okrsek, aby
všichni příslušní okrskáři mohli vykonávat činnost na celém
území městské části.

MGR. PŘEMYSL PAVLAS,
ZÁSTUPCE ŘEDITELE OŘ MP PRAHA 13
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PŘIJĎTE
SI K NÁM
SOUTĚŽ
ŘEPSKÉ SEDMNÁCTKY
ZPŘÍJEMNIT
Redakce a Redakční rada Řepské sedmnáctky vyhlásila pro své čtenáře novou

ADVENTNÍ ČAS

soutěž. Jedná se o soutěž pro znalce nejen historie Řep.

Řepský Všeználek

PŘIJĎTE SI K NÁM
ZPŘÍJEMNIT
Středa 4. 12. 2019 v 18 hodin

P

ADVENTNÍ
ČAS
VYSTOUPENÍ
ŽÁKŮ TANEČNÍHO
OBORU
o celý rok, počínaje
zářím
Středa

2019

a konče
červencovo-srpnovým čísvolný)
v(koncertní
hodinsál ZUŠ Blatiny, vstup

lem v roce 2020, bude v každé ŘepVYSTOUPENÍ ŽÁKŮ
ské 17 vyhlášena jedna otázka, na kterou
mohou soutěžící odpovědět do posledníTANEČNÍHO OBORU
ho dne v měsíci, ve kterém číslo zpravoda(koncertní sál ZUŠ Blatiny,
vstup
volný)
Úterý 10. 12. 2019
v 18a hodin
je vychází,
to buď e-mailem do redakce:
redakce@praha17.cz, písemnou formou, doter
v
hodin
VÁNOČNÍ KONCERT
ručenou do podatelny Úřadu městské části
VÁNOČNÍ KONCERT
(koncertní sál ZUŠ Blatiny,
vstup volný)
nebo vhozením
vyplněného lístku s odpově(koncertní sál ZUŠ Blatiny,
dí do schránky v knihovně KC Průhon nebo
vstup volný)
CSZS. Součástí odpovědi musí být celé jméno a kontakt na soutěžícího (telefon, e-mail).
Středa
v
hod
Správné
odpovědihod.
budou na stránkách časoStředa
11.
12.
2019
v 18.30
VÁNOČNÍ TANEČNÍ
pisu zveřejněny vždy ob číslo zpravodaje, tj.
např.VYSTOUPENÍ
otázka ze září v listopadu...
VÁNOČNÍ TANEČNÍ
VYSTOUPENÍ
Uzávěrka celé soutěže je 31. 8. 2020.
okolo a epy l(Sokolovna
a
o Řepy,
o
ul. Na Chobotě, vstup volný)
Výherci budou odměněni zajímavými věcvstup volný)
nými dary.
me e a
Těšíme se na Vás!
ZA REDAKČNÍ RADU JAN BÖSSER

OTÁZKA Č. 4 – PROSINEC 2019
Tak jako mnoho obcí v bývalém Československu, měly i Řepy ulici pojmenovanou po bývalém komunistickém
prezidentovi, za jehož vlády došlo
k nejkrvavějším politickým procesům
a zotročení národa – Klementu Gottwaldovi. Jak se ulice jmenuje dnes?

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ
– ŘÍJEN 2019
Objekt Velké hospody na Bílé Hoře byl
původně stavěn jako součást kláštera
řeholního řádu Servitů.

foto: -ras-

MÁME DALŠÍ NOVÉ ŘEPÁNKY

P

opulární vítání nových občánků do
řad obyvatel naší městské části se
konalo opět 5. listopadu v obřadní
síni radnice. Obřad jako vždy organizovaly
milé matrikářky z Odboru občansko-správního, kulturní program tentokrát zajistily
děti z Mateřské školy Pastelka se svými
učitelkami Barborou Koudelovou a Gabrielou Kaulovou. Pro všechny přítomné si
připravily veselé pásmo dětských písni-

www.repy.cz

ček, které byly tematicky spojené s narozením miminka.
Po hezkém programu již byl čas na
blahopřání. Maminky z rukou starostky Jitky Synkové převzaly květinu. Pro
každé uvítané miminko byl již tradičně
připraven pamětní list a zlatý přívěsek
ve tvaru čtyřlístku. Ani tentokrát nemohlo chybět společné fotografování.
Fotografie budou zároveň s natočeným

DVD jistě pěkným dárkem pro všechny
zúčastněné.
Novými řepskými občánky se stali: Jakub
Lokaj, Lucie Ťupová, Adam Lauer, Matyáš
Janička, Adela Majtánová, Karolína Medková,
Agáta Kott, Eliáš Cibulka, Andreas Vlček, Natálie Beňová, Matěj Plichta, Daniel Labudek,
Tereza Ellen Hutlová, Milan Bednář, Lukáš
Burian, Amálie Ledvinková.
-RAS-
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TALENT ZÁKLADEK
4. listopadu se konala na Mensa gymnáziu soutěž Talent základek.
Na soutěž přišlo 47 dětí ze 4. a 5. tříd ZŠ z Prahy 5, 6, 13 a 17.

V

první části se soutěžilo ve všeobecném přehledu, kde byly otázky
týkající se matematiky, zeměpisu,
dějepisu, literatury, filmu, přírodopisu, občanské výchovy atd. V rámci všeobecného
přehledu si všichni vyzkoušeli práci s hlasovacím zařízením Active Expression. Ve
druhé části testu měly děti prokázat, co
všechno vědí o své městské části. Letos
se opět ukázalo, že se děti na tuto část připravují čím dál lépe, takže si obstojně poradily s otázkami typu „kde mají ve svém
okolí nejbližší sportoviště, koupaliště nebo
nemocnici“ či „jaké noviny městská část
vydává“ a „které známé osobnosti bydlí
v jejich okolí“.
Záštitu nad soutěží pro svoji MČ převzali
starostka Prahy 17 Mgr. Jitka Synková,
starosta Prahy 13 Ing. David Vodrážka, starostka MČ Praha 5 Mgr. Renáta Zajíčková,
starosta MČ Praha 6 Mgr. Ondřej Kolář, za
což jim patří náš dík.
Po sečtení výsledků za obě části
soutěže byly vyhlášeny výsledky a předány odměny, ale nikdo ze soutěžících
neodešel s prázdnou – všichni účastníci
soutěže dostali poukaz na testování IQ
v Mense zdarma a tašku s upomínkovými a reklamními předměty od sponzorů.
Ceny do soutěže věnovali tito sponzoři:
Knihy věnovalo nakladatelství Fraus, desko-

Talent základek Prahy 17
1. místo Ondřej Kovalčuk – ZŠ genpor.
F. Peřiny
2. místo František Baginský – ZŠ genpor.
F. Peřiny
3. místo Jakub Leščinský – ZŠ genpor.
F. Peřiny
Všem soutěžícím děkujeme za účast, výhercům samozřejmě srdečně gratulujeme.
Ti, co letos neuspěli, nemusejí věšet hlavu
– soutěž Talent základek bude pokračovat
i v následujícím roce, věříme tedy, že se s
některými opět uvidíme. Nezapomeňte se
tedy příští rok včas zaregistrovat do Logické olympiády.
vé hry věnovala firma Albi a na hlavní výhru
– mobilní telefony – jsme získali částečně
grant od MHMP. Další finanční částky nebo
upomínkové předměty pro všechny účastníky
věnovali rodiče našich studentů – p. Buřil a
společnost Ahlborn, p. Kopecký, p. Semančíková, p. Jaklová Dytrtová, p. Cimburková,
p. Fuchsová, rodina Volemanova, p. Petrikina,
p. Prokop, p. Mothejzíková, p. Žampová, p.
Daněk a firma Humusoft a p. Vondráčková,
kterým moc děkujeme.

M. FATROVÁ, MENSA GYMNÁZIUM,
O.P.S.

!

Zde jsou jména šťastlivců, kteří z naší
Základní
MČ uspěli nejlépe:

zve

v pondělí 2.vprosince
2019 od 16.00
pondělí
2.
prosince
2019
betlém.
na vánoční dílny a živý

od 16.00
na vánoční dílny
V 17.30
rozsvíIme
a slavnostně
živý betlém.
Základní škola Jana Wericha Vás srdečně zve
vánoční
stromeček
zpěvu koled.
V 17.30
slavnostněza
rozsvítíme

ÚSPĚCH NADĚJNÉ AUTORKY

!

V

loňském roce se žáci ZŠ Jana Wericha zapojili do již 4. ročníku literární soutěže „Bambiny litera“, která
je určena všem žákům od 6 do 12 let. Úkolem dětí bylo vymyslet pohádkový příběh
na téma příroda. Do soutěže bylo zasláno
více než 400 příběhů, ze kterých odborná
porota vybrala 20 nejlepších.
Mezi finalisty se dostala se svým příběhem i Matylda Nosáková, žákyně 5. A naší
školy. Všechny vítězné příběhy, včetně
toho od Matyldy, si již nyní můžete přečíst
v pohádkové knize s názvem Čtvrtá knížka
pohádek od dětí pro děti, kterou vydalo
nakladatelství Albatros.
Matyldě moc gratulujeme a přejeme
hodně dalších úspěchů v literární tvorbě!
ZDEŇKA ŘIČICOVÁ,
TŘÍDNÍ UČITELKA

Základní škola Jana Wericha
Vás srdečně
zveVás srdečně
škola Jana
Wericha

v pondělí 2. prosince 2019 od 16.00
vánoční stromeček
na vánoční dílny a živý betlém.
za zpěvu koled.

V průběhu akce se
můžete
těšit na
vánoční trhy spojené
V Vprůběhu
akce serozsvíIme
můžete
17.30 slavnostně
těšit
na vánoční
trhy
spojené
s prodejem
občerstvení.
vánoční
stromeček
za zpěvu
koled.
s prodejem občerstvení.

V průběhu
senávštěvu
můžete těšitse
natěší
vánoční
Naakce
Vaši
žácitrhy spojené
a učitelé
ZŠ Jana
Wericha.
s prodejem
občerstvení.

foto: archiv školy
!

!
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Na Vaši návštěvu se těší žáci a učitelé ZŠ Jana Wericha.

Na Vaši návštěvu se těší žáci a učitelé ZŠ Jana Wericha.
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EXKURZE
DO POLSKA

V

listopadu vyjeli někteří žáci 8. a 9.
ročníků na dvoudenní exkurzi do
Polska. Jeden den jsme věnovali
prohlídce koncentračního tábora Auschwitz
a druhý den jsme pokračovali prohlídkou
nedalekého historického města Krakov.
Z Prahy jsme vyjížděli velmi brzo ráno,
již před půl pátou. Po šestihodinové cestě
jsme dorazili k prohlídce koncentračního
tábora Auschwitz, který na nás velmi zapůsobil. Všichni zpozorněli a atmosféra místa
rychle odvála všechnu legraci, kterou jsme
si užívali po cestě. Paní průvodkyně nás
chválila, že hodně víme a posloucháme.
Den jsme zakončili příjezdem na hostel.
Spaní na palandách ve více lůžkových pokojích byl pro mnohé moc prima zážitek
a setřásli jsme tak tísnivou náladu.
Před celodenní návštěvou Krakova jsme
se důkladně posilnili opravdu bohatou snídaní v hotelu. Krakov je to město, které
bývalo původním hlavní městem Polska,
a proto se tam nachází mnoho významných
památek. Viděli jsme sochu draka, který

podle pověsti žil kdysi pod královským
hradem Wawelem. Zajímavé bylo, že dračí
socha opravdu chrlila oheň.
Procházeli jsme různá významná místa,
mezi kterými nechyběla nejstarší univerzita
v Polsku, katedrála sv. Stanislava a sv. Václava, Krakovský rynek s renesanční tržnicí
Sukiennicí a gotickým kostelem Panny Marie, z jehož věže jsme slyšeli „nedokončené“ troubení na paměť hlásného, který kdysi
varoval Krakovany před nájezdem Tatarů.
Pak jsme zamířili do židovského ghetta
a povídali jsme si o židovských zvycích,
které byly po staletí tak odlišné, až v ostatních lidech vznikl dojem, že jsou Židé divní.
Nakonec jsme došli na zvláštní náměstí,
na kterém byly rozmístěny bronzové židle.

Tyto židle symbolizují zbytky majetku, který
prý po nich zůstával na tomto shromaždišti
před odsunem. Na náměstí se nachází známá lékárna U Orla Tadeusze Pankiewicze,
který pomohl zachránit mnoho stejně jako
Oskar Schindler. Židlí je prý 70, protože se
do Krakova nevrátilo 70 000 Židů.
Odpoledne jsme vyrazili autobusem zpět
domů. Z výletu však odjížděli všichni plní
emocí. I když je Krakov krásné město, nejvíce nás zasáhla návštěva Osvětimi. (o které
vám napíšeme zase příště). Protože jak říká
G. Santayana: „Ti, kteří si nepamatují minulost, jsou odsouzeni k tomu ji opakovat.“
V. HALÍKOVÁ, 9. C,
A MGR. L. FULÍNOVÁ

NAŠI ŽÁCI A 100 LET VZNIKU GENERÁLNÍHO
ŠTÁBU ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

G

enerální štáb armády ČR letos oslavil 100 let vzniku. Naše škola byla
pozvána na oslavy výročí spojené
s ukázkou armádní techniky a výzbroje. Na
žáky čekali vojáci převlečení do uniforem,
v maskáčích, psovodi, rota rychlého nasazení s kuklami na hlavě, obrněné transportéry,
nemocniční vůz, vozy sloužící k radiolokaci
apod. Naši kluci ihned obklopili tank, který na
náměstí také stál. Vyzkoušeli si i oblek k demontování výbušnin, a žasli, že při této práci
vojákům pomáhají také roboti. Hradní stráž
zase předváděla práci se zbraní na různé povely a kolem dokola stály stánky s výstavkou
dalších zbraní, uniforem, propriet, které slouží výsadkářům (jako např. tzv. KPZ, světlice,
nafukovací člun, konzerva s jídlem, apod.)
V. Halíková z 9. C popsala nejzajímavější
momenty ze setkání s Armádou ČR takto:
Poznali jsme nynější, ale i historické
zbraně, třeba z doby 2. světové války. Mohli
jsme si takové zbraně podržet, také jsme se
dozvěděli jejich historii.
Zajímavá podívaná byla předvedení sebeobrany proti útoku holýma rukama, nožem i menšími či většími pistolemi. Nesmím opomenout ani tanky, které nejsou
nic pro klaustrofobiky, protože je tam velmi

www.repy.cz

ukázány klasické povely, pak měl pes za
úkol přeskočit metrovou překážku a prolézt
tunelem v naprosté tmě. Dále musel najít
ukrytou drogu v zavazadlech nebo u určitého člověka, což se mu podařilo. Také byl
ukázán přikázaný útok na figuranta, nejprve
šlo o tzv. „revír“, kdy má pes u člověka
zaštěkat. Pak následoval povel „drž“, po
němž se pes zakousl figurantovi do ruky
a nepustil, ani když dostal obuškem. Nakonec byl ukázán přeskok hořícím oknem
a střelba v okolí psa, čehož se nesměl leknout, a tak se i stalo.

stísněný prostor. Kdo ale touto fobií netrpí,
mohl si v klidu vyzkoušet, jak se asi v takových monstrech vojáci cítili. Ohromil mě
velký vůz vedle tanků. Měl sloužit k ošetření, dokonce i případné operaci vojáků, avšak
byl příliš vysoký, aby se někdy použil. Nejvíce ale žáky zajímal psovod. Nejprve byly

Nakonec se všichni těšili na tzv. vojenský
guláš! To byla mňamka, přímo od vojenského kuchaře jsme obdrželi výtečnou porci
voňavého, horkého guláše spolu s teplým
čajem, sedli jsme si do polní kuchyně v gumovém stanu a chutnali a mlaskali.
Děkujeme za milé pozvání, všichni si
výlet moc užili a některé to oslovilo natolik,
že dokonce uvažují o připojení se k české
armádě. Našim vojákům přejeme hodně
štěstí a mnoho takto pohodových dní!
PÍ UČ. HELLEROVÁ
A V. HALÍKOVÁ, 9. C
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„ŘÍJEN NA DRAKA“ V MŠ LAUDOVA,
SE SPECIÁLNÍMI TŘÍDAMI

foto: archiv školky

I

když v našich mateřských školách probíhají přípravy na Mikuláše a Vánoce,
tedy nejvíce očekávané svátky všech
dětí, rádi bychom ještě zavzpomínali na
říjnové akce konané pod heslem „Říjen
na draka“.

V říjnu jsme do našich aktivit věnovaných tomuto podzimnímu měsíci zapojili
i rodiče dětí. Dostali za úkol vyrobit společně se svými dětmi dráčka, kterým si
vyzdobíme školky. Rodiče s dětmi vytvořili
krásné dráčky, každý byl originální, různých
tvarů a materiálů. Měli jsme tak opravdu
pestrou a veselou výzdobu tříd a šaten.
Další společnou akcí bylo pouštění draků na kopci pod areálem BMX. Počasí nám
příliš nepřálo, dokonce i zapršelo, ale ani to
nevzalo všem zúčastněným dobrou náladu
a chuť k dalším pokusům o vzlétnutí draka.
Na zahřátí nám paní kuchařky přinesly teplé nápoje v barelech. A tak jsme i přes nepřízeň počasí strávili příjemné odpoledne.
Poslední říjnovou akcí v rámci Týdne pro
inkluzi, bylo společné vyrábění podzimního
stromu z přírodních materiálů. Do tvoření se zapojily všechny děti – z běžných
i speciálních tříd. Vytvořené stromy byly
vystaveny před vchody do tříd a děti ze
všech našich čtyř mateřských škol společně s paní učitelkami si je chodily navzájem
prohlížet a obdivovat.
Přejeme všem krásné prožití vánočních
svátků, šťastné vykročení do roku 2020
a těšíme se na další báječné zážitky a společné radování.
DĚTI A ZAMĚSTNANCI
MŠ LAUDOVA, SE SPECIÁLNÍMI
TŘÍDAMI

CO SI KDO UPEČE, TO SI TAKÉ SNÍ

V

naší mateřské škole vítáme každý
rok příchod svatého Martina s radostí. Povídáme si o tom, kdo byl
svatý Martin a také to, že k němu patří bílý
kůň stejně jako jeho meč a kouzelné roucho. Pro Řepy je ale sv. Martin něco víc.
A tak nikoho nepřekvapí, že děti vědí, co
je ve znaku Řep vyobrazeno a také to, že
v Řepích můžeme vidět kostel sv. Martina. K oblíbeným činnostem ve školce pak
patří pečení svatomartinských rohlíčků.
Děti s naší malou pomocí zadělávají a válejí
těsto. Ruku k dílu přiloží opravdu všichni.
Každý si zamotá svůj rohlíček, který skrývá sladkou tvarohovou náplň. Po obědě si
vychutnáváme tuto dobrotu a vzpomínáme na dobrosrdečnost sv. Martina, který
k nám přijíždí na svém bílém koni. Zda dojede až k nám, se necháme opět překvapit.
DENISA PAZDEROVÁ,
UČITELKA MŠ SOCHÁŇOVA
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VEČERNÍ HRA
„ZACHRAŇ
OBRA“

M

ateřská škola Pastelka pravidelně
na podzim pořádá večerní hru na
školní zahradě pro děti a rodiče.
V letošním roce jsme se zaměřili na zubní hygienu. Během dopoledne si děti pod
vedením studentek oboru Diplomovaná
dentální hygienistka natrénovaly správnou
techniku čištění zubů, dozvěděly se mnoho nových informací o zdravém životním
stylu a stravování. Nejmenší děti formou
pohádky, starší děti plnily náročnější úkoly. Odpoledne po setmění se děti nemohly
dočkat společného hraní na zahradě. Jako
malé světlušky s baterkou nadšeně hledaly a sbíraly plastové bonbóny, aby zachránily obra, který rád mlsal, ale neuměl si
čistit zuby, proto se mu zkazily. Osvětlený
obr je celou dobu sledoval. Děti si odnesly
za pomoc s likvidací nezdravých sladkostí
svítící zubní kartáčky s oblíbenými pohádkovými postavičkami. Na rozloučenou se
rozsvítil malý ohňostroj.
Věříme, že čištění zoubků bude s blikajícím kartáčkem větší zábava a zubaři
budou bez práce.
KOLEKTIV MŠ PASTELKA

PRO DĚTI A RODIČE

PODZIMNÍ
SLAVNOST
V MŠ BENDOVA

V

e čtvrtek 18. 10. 2019 odpoledne se
děti společně se svými rodiči sešly
na tradičním Podzimníčkování, které
bylo letos motivováno veselými „Dráčky“.
Děti se na zahradě přivítaly se zpěvačkou
Inkou Rybářovou a s klaunem Rybičkou,
kteří oděni do podzimních „dráčků“ všechny kolem sebe rozezpívali a roztancovali.
Písničky Inky děti dobře znají a rády na ně
cvičí a tančí. Na slavnost přijel i oblíbený
maskot MŠ Dráček Robík, který s dětmi
tančil a hodnotil výsledky soutěže. Během
slavnosti se soutěžilo mezi třídami o vytvoření co nejhezčího draka z podzimních
listů, přírodnin, kaštanů, ovoce či zeleniny.
Všichni ukázali, že jim fantazie rozhodně
nechybí. Do aktivity se zapojovali i rodiče,
pomáhali dětem s lepením listí na draky.
Odměnou jim pak byl opravdový létající

foto: Lukáš Panoch

drak, se kterým si v dalších dnech venku
děti užily spousty legrace. O bohaté a pěkně nazdobené pohoštění se postaraly nejen
maminky a babičky, ale také děti, které společně s paní učitelkami dopoledne připravily
jablíčkové štrůdly a šátečky.

V průběhu slavnosti si pak bylo možné prohlédnout výstavu Podzimníčků, které vytvořily
děti s rodiči z přírodních materiálů. A protože
se šišky, mech či kaštany v obchodě koupit
nedají, užily si tak všichni při jejich přípravě
krásnou procházku podzimní přírodou.

PODZIMNÍ SPORTOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ

V

říjnu se zúčastnily předškolní děti
sportovního pobytu na horách. Počasí bylo chladné, ale nikomu to nevadilo, protože krásné procházky podzimní přírodou a hry v lese s hledáním pokladu lesních

skřítků to vše vynahradily. V programu pobytu bylo i plavání v bazénu a cvičení.
Děti navštívily sklárnu v Harrachově a bio
kozí farmu na Pěnčíně. Z celého pobytu si odvezly spoustu zážitků a hlavně si vyzkoušely

svoji šikovnost, odvahu, samostatnost a užily
si kamarádský pobyt se svými vrstevníky.
ZA MŠ BENDOVA
KOLEKTIV UČITELEK

Začátkem prosince se
stejně jako každý rok vydá
do Řepíku Mikuláš ve společnosti čertů a andělů
(5. 12.). Sehraný pohádkový tým odmění hodné děti
a třeba se nakonec slituje
i nad raubíři. Více najdete
na webu www.mc-repik.webnode.cz.
Ani tím ale náš letošní program nekončí. Na prosinec je ještě přichystán Seminář
pro rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (12. 12.). Během vánočních
svátků bude Řepík zavřený, o to více se na
vás ale budeme těšit v novém roce.

MC ŘEPÍK V PROSINCI

J

eden z nejlepších způsobů, jak čelit sychravému zimnímu počasí, je
šálek teplého nápoje v ruce. Proto
zimu v Mateřském centru Řepík zahájíme
Dobročinnou kavárničkou (3. 12.), je-

www.repy.cz
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jíž výtěžek bude použit na provoz Řepíku. Naše lektorka Bára přichystá vynikající dobroty, zatímco se její manžel Martin,
profesionální barista, postará o lahodnou
kávu, na kterou jste srdečně zváni.

Závěrem bychom moc rádi poděkovali
všem dětem i dospělým, kteří se účastní
našich aktivit a podporují nás. Bez vás by
Řepík nemohl fungovat. Velké poděkování
patří také MČ Praha 17 a partnerům, kteří
s námi spolupracují.
Přejeme vám i vašim dětem krásné prožití vánočních svátků, bohatého Ježíška
a šťastný nový rok 2020.
LENKA ALIAPULIU
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PLÁN KLUBU 17
3. prosince – Výroba čertů
4. prosince – Pečeme perníčky, „Den otevřených dveří“
6. prosince – Vánoční ozdoby
10. prosince – Vánoční svícny
11. prosince – Vyrábíme vánoční přání
13. prosince – Vánoční dárkové krabičky
17. prosince – Ozdoby z voskových plátů
18. prosince – Vánoční besídka v Klubu 17
20. prosince – Předvánoční zpívání v Klubu17
24. prosince – 3. ledna: Zavřeno
Těšíme se na vás opět 7. 1. 2020
Socháňova 1221, Řepy | Tel.: 235 314 141, 775 591 700

Photo by Annie Spratt on Unsplash

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

ÚTERÝ – 10. 12. 2019
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
„ŠKOLSKÝ AREÁL“ V DEJVICÍCH
Ve stopách geniálního urbanismu Antonína Engla zajdeme
k nejdůležitějším budovám škol:
Klocknerův ústav, Chemicko-technologická, před válkou Zemědělská fakulta, arcibiskupský seminář s kostelem sv. Vojtěcha a seminární kaplí P. Marie, Masarykova kolej a pomník
kardinála Berana. Fakulty elektrotechnická, strojní a stavební
z 60. let, v pozadí francouzské funkcionalistické gymnázium
a z doby nejnovější Národní technická knihovna a kontroverzní rektorát s "dejvickým květákem" v zahradě prvorepublikového Flemmingova ústavu. Podle možnosti nahlédneme
do interiérů.
Sraz v 11 hod. v podchodu metra A Dejvická u prodejny
květin. Prohlídku povede Ing. Stěnička. Doba trvání 1-1,5
hodiny. Vstupné 50 Kč.

PROGRAMY PRO ŘEPSKÉ SENIORY
KLUB SENIORŮ PRŮHON

Každé úterý od 9 do 11 hodin v Klubu 17, Socháňova 1221, Praha 17.
Klub vede Ivana Jelínková.
Program v prosinci: 3. 12. Beseda s panem Skalickým: „Finanční gramotnost - prevence zadlužování“, 10. 12. Klubové
setkání, 17. 12. Vánoční posezení se starostkou Mgr. J. Synkovou a ředitelem CSZS PhDr. J. Kadlecem, 24. 12. Zavřeno,
31. 12. Zavřeno.

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: 4. 12. Beseda s panem Skalickým: „Finanční gramotnost - prevence zadlužování“, 11. 12. Vánoční posezení se starostkou Mgr. J. Synkovou a ředitelem CSZS PhDr.
J. Kadlecem, 18. 12. Beseda s Mgr. M. Svobodovou: „Finanční
gramotnost“, 25. 12. Zavřeno.

KLUB AKTIVNÍHO STÁŘÍ (KLAS)

Každé pondělí, vždy od 14 do 16 hodin, Kulturáček na Bílé Hoře,
Ke Kulturnímu domu 14, Praha 17.

Klub vede Světlana Rozkowetzová.
Program v prosinci: 2. 12. Beseda s Mgr. M. Svobodovou: „Jak
správně pečovat o své blízké“, 9. 12. Oslava jubilantů, 16. 12.
Vánoční posezení se starostkou Mgr. J. Synkovou a ředitelem
CSZS PhDr. J. Kadlecem, 23. 12. Zavřeno, 30. 12. Zavřeno.

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: 3. 12. Mikulášské posezení, 10. 12. Beseda s panem Skalickým: „Finanční gramotnost - prevence zadlužování“, 17. 12. Vánoční posezení, 24. 12. Zavřeno,
31. 12. Zavřeno.

KLUB DOBRÉ NÁLADY

Setkávání vždy jeden čtvrtek v měsíci od 17.00 hod., v CSZS,
Bendova 1121, Praha 17 – Řepy.
Pod vedením Evy Gutové.
Program v prosinci: 19. 12. Od 17 hod. za námi přijde Ježíšek.
Přiveze dárky, vánoční poezii a poetickou náladu a zazpíváme
si s ním pár koled.

Kluby podporuje Centrum sociálně zdravotních služeb. Bližší informace vám poskytnou pracovnice recepce CSZS v Bendově ulici 1121 při osobním jednání
nebo telefonicky na číslech 235 314 141, 235 313 182, mobil 777 575 117 – v době od 7 do 15. 30 hod.
PhDr. Jindřich Kadlec, ředitel CSZS
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ÚSPĚCHY NAŠICH SENIORŮ V PÉTANQUE
Celopražské turnaje v pétanque v Praze +60 let na podzim byly
veleúspěšné pro seniory z Klubu Seniorů Řepy i Sportovního
Klubu Pétanque Řepy.

V

Lize Pétanque Pro Seniory bylo
první družstvo z Řep v sestavě
manželé Irena a Christo Christovovi, Anna Prohasková, Dana Benešová, Jarmila Forstová, Josefína Kolaříková
a Jana Tesařová.
Pohár starosty Prahy 1 vyhrála trojice
Eva a Jarek Pastorkovi s Jiřinou Gazdíkovou. Druzí byli manželé Christovovi s Jaroslavem Hladíkem.
Pohár starosty Prahy 13 vyhráli opět
Pastorkovi. Třetí byli manželé Christovovi,
pro změnu s ambasadorem KSŘ Petrem
Gruberem.
Pohár starostky Prahy 17 Mgr. Jitky
Synkové vyhrála konkurence z Prahy 8
Ivana Lenhartová a Petr Pilát (85. hráč
v žebříčku České Republiky z tisícovky
licencovaných hráček a hráčů z 64 sportovních klubů pétanque).
Druzí byli manželé Pastorkovi. V Řepích
startovalo rekordních 39 dvojic, z nichž 16
bylo řepských. Náš turnaj v pétanque je
největším seniorským turnajem v České
republice v kategorii +60 let.
V poháru místostarosty Prahy 8 byli
v konkurenci dvaceti dvojic Hana Koňasová s Josefem Procházkou druzí, když
v přímém souboji porazili vítězku z Řep
Ivanu Lenhartovou s Václavem Slapničkou.
Posledním řepským super úspěchem
je postup družstva SK Pétanque Řepy
– Řepáci, jako vítěze 2. Pražské ligy do

foto: -ras-

1. Pražské ligy pétanque. O úspěch se
zasloužili Jaroslav Hladík, Miroslav Ptáček
a Pavel Holoubek.
Je vidět, že se „Řepáci“ naučili hrát
pétanque a porážet své vrstevníky nejen
v Praze. Pozitivní je hlavně to, že sedmkrát

na stupních vítězů stálo 15 hráček a hráčů
z obou velmi aktivních klubů. Do činnosti SK
Pétanque Řepy se mohou zapojit i mladí od
8 do 92 let.
JOSEF PROCHÁZKA,
SK PÉTANQUE ŘEPY

INFORMACE PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
ZNEVÝHODNĚNÍM

M

noho lidí řeší dilema, co je pro
ně výhodnější, zda platit platební kartou či hotovostí. Mladé generace často vnímají hotovost jako přežitek. Spousta starších lidí vám ale řekne,
že placení bankovkami je pro ně přehlednější a bankovní účet ani platební karty nepotřebují. Nedá se tedy jednoznačně říci,
jaký z těchto dvou způsobů platby je lepší. Každý má určité výhody a záleží na individuálních podmínkách každého z nás.
Blíží se však doba, kdy bude pracoviště České pošty, s.p. v Řepích přechodně
uzavřeno v souvislosti s rekonstrukcí OC
Shopping point Řepy (OVUS) a přesunuto

www.repy.cz

na Poštu Praha 515 ve Stodůlkách, Hábova 1516/3.
Tato situace bude nepříjemná především pro občany se sníženou pohyblivostí
– seniory a zdravotně znevýhodněné občany. Mnoho seniorů si chodí vyzvedávat
důchod na poštu a jsou zvyklí vše platit
v hotovosti. Pokud by pro ně cesty na poštu byly obtížné, ale preferují platby v hotovosti, je třeba si včas na poště zařídit doručování důchodu do místa bydliště. V této
situaci je možná ke zvážení, zda není lepší
zřídit si bankovní účet, nechat si na něj posílat důchod a platit bankovním převodem
nebo platební kartou. Kdo se rozhodne pro

tuto možnost a zřídí si bankovní účet, musí
požádat o změnu výplaty důchodu správu
sociálního zabezpečení a počítat s delší
dobou vyřízení – až 3 měsíce.
Centrum sociálně zdravotních služeb,
příspěvková organizace, zřízená Městskou částí Praha 17, upozorňuje v této
souvislosti své klienty, že od ledna rozšíří
možnosti platit za služby kromě hotovosti, bezhotovostního způsobu i o možnost
platit kartou.
ING. JAROSLAVA ŠIMONOVÁ,
RADNÍ PRO SOCIÁLNÍ OBLAST
A ZDRAVOTNICTVÍ
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TIP NA VÝLET

VRAŇANSKO – HOŘÍNSKÝ KANÁL
Již 115 let slouží velkým nákladním lodím k proplutí přes kdysi
problematický soutok naší národní řeky Vltavy s evropským
veletokem Labem. Úctyhodné vodní dílo z doby, kdy jsme
ještě patřili k habsburskému mocnářství. Přijměte nabídku na
procházku rovinatým krajem kolem Mělníka.

V

Podbabě nastoupíme do vlaku
v 9.49, abychom za 40 minut vystoupili v zastávce Mlčechvosty.
Jdeme asi 100 metrů vedle kolejí zpět,
přejdeme silnici a po dalších 100 metrech
chůze podél potoka staneme na břehu Vltavy. Půl kilometru před námi je jez a zdymadlo ve Vraňanech s malou vodní elektrárnou při pravém břehu. U levého břehu,
na kterém stojíme, se z hlavního koryta
odpojuje laterální (postranní, boční) kanál.
Vraňansko – Hořínský plavební kanál
byl postaven v letech 1902-5 k zlepšení
podmínek splutí posledního úseku Vltavy
k soutoku s Labem. Je asi 11 km dlouhý,
hluboký 2,5 – 3 metry a průměrná šířka
činí 20 – 30 metrů. Nedávno byl částkou
30 milionů Kč opraven, ale opravy různých
staveb s kanálem souvisejících stále probíhají. Ve své době patřil k největším technickým dílům Rakousko-Uherska.
Po chvíli chůze mineme protipovodňová vrata, která se za velké vody uzavírají.
Končí domky a my kráčíme po navigaci.
Vpravo klidně teče voda v kanálu, vlevo
můžeme obdivovat tůně s nezbytnou
lužní vegetací, ptactvem a vodními živočichy. Dál nás čeká chůze po málo
frekventované silnici do Lužce nad Vlta-
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vou, obce, která se vlastně po postavení
umělé vodní cesty ocitla na ostrově. Zde
jsou i první dva mosty – silniční a hned za
ním železniční. Mezi nimi je na druhém
břehu tzv. obratiště – jakýsi záliv. Ještě
potkáme tři.
U obce Chramostek začíná nejhezčí
úsek naší cesty. Sice na obzoru vidíme
města, vesnice a tovární komíny, ale my
jdeme tichou krajinou kolem luk, polí
a sadů. Občasné šplouchnutí na hladině
a přelet volavky dokazuje, že umělá vodní
cesta není bez života. Míjíme mosty v různém technickém stavu. Přes některé lze
přejet, přes některé už jen pouze přejít na
vlastní nebezpečí.
Některé se opravují a navyšuje se
podjezdová výška. A také se staví zbrusu
nové. Uvidíme i zbytky mostu, který už
asi nebude obnoven. Když si na některý
vyjdeme, ocitneme se o pár metrů nad
terénem a můžeme zahlédnout kromě
památné hory Říp i Bezděz a při dobré
viditelnosti kopce Českého středohoří.
Dominantou před námi je stále se přibližující zámek v Mělníku. Míjíme další tři
obratiště. Zamáváme na tiše proplouvající
velké nákladní lodě i poněkud hlučnější
malé motorové čluny.

Po 3 kilometrech se kanál prudce stáčí
doleva, rozšiřuje se a před námi je dvoukomorové zdymadlo u Hořína. Překonává
výšku hladin 8,5 metrů a je nejvyšším plavebním stupněm v úseku Praha – Mělník.
Secesní stavba podle projektu architekta
Františka Sandnera je dnes technickou
památkou. Po 100 letech ke zdymadlu
přibyla i malá vodní elektrárna. V současnosti se stavba modernizuje, zvyšuje se
podjezdová výška, a tak jedna komora není
v provozu a nelze přes zdymadlo přejít na
druhý břeh. Po rekonstrukci se původní
kameny vrátí na své místo a vzhled této
unikátní stavby zůstane zachován. My můžeme alespoň ze břehu obdivovat těleso
zdymadla.
Napojíme se na žlutou turistickou značku, která nás dovede do Hořína k zámku.
Můžeme se zastavit u hrobky Lobkowiczů
na nedalekém hřbitově. Pokračujeme po
žluté přes bývalý mlýnský náhon Hořínským parkem do Mělníka. Z Mělníka se
nejpohodlněji dostaneme do Prahy autobusem 369, který nás doveze k metru Ládví.
Je třeba se ptát na prodejnu Kaufland.
Šťastnou cestu!
TEXT A FOTO: JAN BÖSSER

Z NAŠÍ PŘÍRODY

VÁŽENÝ
ČTENÁŘI,
prosincový příspěvek Řepské zoologické skupiny do Řepské sedmnáctky jsme
se rozhodli věnovat další výstavě, kterou
jsme v našem Kulturním centru Průhon
připravili na prosinec a leden (první naše
výstava s názvem „Praobyčejná zvířata“,
která byla věnována nedožitým 90. narozeninám jednoho z nejvýznačnějších českých
zoologů, etologů a popularizátorů přírody,
prof. RNDr. Zdeňka Veselovského, DrSc.,
proběhla v KC Průhon v září loňského roku)
– viz např. https://prahatv.eu/zpravy/praha/
praha-17/8208/v-repich-vystavuji-praobycejna-zvirata nebo https://www.repy.cz/
file/9021_1_1/download/ (str. 19).
Cílem naší nové výstavy je seznámit
zvídavé návštěvníky s problematikou tak
zajímavé složky ptačího života jako je jejich
tah (migrace). Lidé si již od pradávna všímali tohoto úžasného jevu: na jaře se těšili
z jarního návratu stěhovavých druhů, na
podzim přemýšleli, kam se ztrácejí někteří
ptáci a kam směřují jejich často obrovská
hejna. Tajemství jim postupně začala poodhalovat tak zdánlivě jednoduchá metoda, jako je nasazení lehkého hliníkového
kroužku na ptačí nohu s číslem a adresou
toho, kdo jej na nohu připevnil. Přímo revolučním počinem bylo okroužkování prvních
ptáků v roce 1899, tedy přesně před 120
lety. Od té doby se tato metoda rozšířila
po celém světě.
Pro naši výstavu jsme vybrali pouze
některé druhy našich ptáků. Vedle typických symbolů ptačího tahu (vlaštovka
obecná a čáp bílý) budou představeni
fotograficky a na mapách s vyznačením

Foto Tomáš Bělka

tahu i ptáci, jejichž tahové cesty jsou zajímavé svým trasováním. U těchto druhů
bude uveden i údaj, kdy se s nimi v naší
přírodě můžeme skutečně setkat. Na fotografiích nebudou chybět ani všechny
druhy ptáků, které mají určitý vztah právě
k Praze-Řepům. Ať už se jedná o druhy,
které zde pravidelně či občas hnízdí, nebo
se tady jen zastavují jako zimní hosté.
Víte, že jich je přes padesát?
Výstava nabídne informace o kroužkování z archivu Kroužkovací stanice Národního muzea v Praze, na 90 fotografií našich
druhů ptáků od našich předních fotografů,
21 tabulí originálních maleb známého
ilustrátora Jana Dungela, dermoplastické
preparáty mnoha druhů, stejně tak i jejich
kostry – a to jak statické, tedy postavové,
tak i v letu.

Nebudou chybět ani dermoplastické
preparáty a vejce největších dnešních ptáků, všech třech druhů pštrosů a kasuára
přilbového, stejně tak i ptáků nejmenších,
jihoamerických kolibříků.
A nebude chybět ani soutěž v poznávání řepských druhů ptáků pro naše školáky.
Určitě nikoho nepřekvapí, že jako logo
Řepské zoologické skupiny byl vybrán
jednoznačně rorýs obecný (Apus apus),
protože Řepy jsou jeho významným hnízdištěm. A jsme na to pyšní.
TEXT:
DOC. PAEDDR. JAN FARKAČ, CSC.
RNDR. JAROSLAV ŠKOPEK, PH.D.
MARTIN BREJŠKA
AUTOŘI VÝSTAVY,
ŘEPSKÁ ZOOLOGICKÁ SKUPINA

Foto Jan Ševčík
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Silvestr

KD Bílá Hora
31. 12. 2019
od 19:00 hod.

KD Bílá Hora, Ke Kulturnímu
domu 14, 163 00 Praha 6 - Řepy

Country rocková skupina Živá Huba
zahraje známé hity kapel jako jsou
Olympic, Katapult, Žlutý pes, Ivan Hlas,
Kabát a další.
Po celý večer neomezená konzumace
v rautovém stylu. Přípitek a půlnoční
čočka s uzenou vepřovou krkovičkou.
Možnost sezení v sále s pódiem
a kapelou, nebo vedle sálu v divadelní
restauraci. Vstupenky: 700 Kč/sezení
v sále; 600 Kč/sezení v restauraci.
Předprodej vstupenek: www.kdbh.cz

Upoutavka Silvestr KDBH 2019.indd 1

SLUŽBY

MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ, lepení stropních podhledů,
i o víkendech. PECINA
Tel.: 235 510 096, 602 954 461
!!! 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
ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE - Erben: opravy i rekonstrukce,
osvětlení, zásuvky atd. www.elektrikarerben.cz
Tel.: 604 516 344
ŠICÍ STROJE – opravy u zákazníka. Petr Meyer, Galandova
1236, Řepy.
Tel.: 211 148 037, 603 341 927
NABÍZÍM VÁM KADEŘNICKÉ SLUŽBY všeho druhu
v prostředí vašeho domova a dle vašich časových
možností.
Tel.: 774 901 193

28 / PROSINEC

/ 2019

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
RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ, OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ.
Tel.: 606 662 223
SERVIS PLASTOVÝCH OKEN. Okna je nutno jednou za
dva roky seřídit a promazat, jinak neplní svou funkci
a dochází k vážnému poškození. jirasek.servis@seznam.cz
Tel.: 601 236 957

20.11.19 15:21

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
ANGLIČTINA - SOUKROMÁ VÝUKA pro dospělé, děti,
maturanty, příprava na PET, KET, FCE, Skype English.
www.english1to1.cz
Tel.: 737 337 445
DOKÁŽEME VÁM, ŽE VÁS DOKÁŽEME NAUČIT
www.english1to1.cz
Tel.: 737 337 445

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

!! 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

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

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

INZERCE

REKONSTRUKCE BYTOVÝCH A NEBYTOVÝCH PROSTOR
michaeldrdlicek@gmail.com, www.dmstavby.cz
Tel.: 602 291 737
ŠTUKOVÁNÍ, MALOVÁNÍ, KOMPLETACE NÁBYTKU
A DROBNÉ DOMÁCÍ PRÁCE. SEHER f.seher@seznam.cz,
Tel.: 603 305 211
ARMYSHOP – VYBAVENÍ A OBLEČENÍ DO PŘÍRODY.
Zimní bundy a svetry, mikiny, spacáky, batohy, celty, nože,
obr. spreje. Bílá Hora – Čistovická 15, po-pá 10-19 h,
www.e-armyshop.cz
AUTODOPRAVA DODÁVKOU IVECO maxi, levně, rychle,
možno i menší stěhování, odvoz starého nábytku.
Tel.: 602 817 588
SPORTOVNÍ RYBOLOV DŘETOVICE - 15 minut od Prahy.
Kapři, líni, amuři, jeseteři. www.rybnik-dretovice.cz
Tel.: 736 459 431

Chcete u nás inzerovat i v roce 2020?
Kontaktujte redakci: Tel.: 720 524 688,
e-mail: michaela.linhartova@praha17.cz.

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

Prodáváte nemovitost?
Vím jak na to!

- odhad Vaší nemovitosti zdarma
- příprava nemovitosti k prodeji, rozsáhlý marketing
- zpracovaní smluvní dokumentace
- advokátní úschova a bezpečnost převodu peněz
Iryna Bezugla
Certiﬁkovaná realitní makléřka
T: +420 776 464 096
E: iryna.bezugla@re-max.cz

A.DOHNÁLKOVÁ - STŘÍHÁNÍ PSŮ. Ošetření uší, drápky,
zubní kámen a anál. žlázy. Laudova 1014/15, Řepy.
Tel.: 235 312 157, 737 841 145
SEŘÍZENÍ PLASTOVÝCH OKEN A BAL. DVEŘÍ. Oprava
žaluzií – výměna vodících lanek – nové žaluzie.
zdenek.janci@email.cz.
Tel.: 733 720 950

Pro své klienty
hledám ke koupi:

– byt 2+kk nebo 2+1 v Praze 6,
– RD v Praze 6 do 15 mil. Kč,
– byt 3+kk až 4+kk v Řepích

Partner
Řeporyjské nám. 16,
Praha 5, Řeporyje

BOLESTI ZAD A KLOUBŮ, FUNKČNÍ PORUCHY PÁTEŘE,
stuhlost, napětí, blokády. www.chiropraxe-plus.cz
Tel.: 775 138 675
SBĚRATEL KOUPÍ STARÁ ČÍSLA ČASOPISŮ ČTYŘLÍSTEK
od roku 1969 do 1979. Přijedu a platba ihned v hotovosti.
Tel.: 732 248 449

BYTY, NEMOVITOSTI
VYMĚNÍM OBECNÍ BYT 2KK V ULICI ŽUFANOVA ZA VĚTŠÍ
V ŘEPÍCH.
Tel.: 731 849 797
VYMĚNÍM OBECNÍ BYT, GARSONIÉRU, po rekonstrukci,
5 minut od metra Anděl, za obecní byt 1+1 v Řepích.
Tel.: 704 709 505

ZASKLENÍ BALKONŮ
ŽALUZIE
SÍTĚ A SUŠÁKY
info@bydlenijerabek.cz
WWW.BYDLENIJERABEK.CZ

+420 739 034 488
WWW.ZALUZIEJERABEK.CZ

KOUPÍM BYT V ŘEPÍCH, přímo od majitele.
Tel.: 604 617 788
PŘÍMÝ ZÁJEMCE KOUPÍ BYT V ŘEPÍCH. Financování je
zajištěno. RK nevolat.
Tel: 702 815 516
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.: 605 845 088

KOUPÍM BYT V ŘEPÍCH A OKOLÍ
V OSOBNÍM NEBO DRUŽSTEVNÍM
VLASTNICTVÍ. NEJSEM REALITNÍ
KANCELÁŘ ANI ZPROSTŘEDKOVATEL
A S REALITNÍMI KANCELÁŘEMI
NEJEDNÁM. VŠE POUZE PŘES NOTÁŘE.
KONTAKTNÍ TEL.: 777 103 605,
E-MAIL: jeden@volny.cz

www.repy.cz
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AUTOBAZAR MOTOL
➩
➩
➩
➩

VÝKUP ZA HOTOVÉ
KOMISNÍ PRODEJ
LEVNÁ A DOSTUPNÁ AUTA
SPLÁTKY, POJIŠTĚNÍ NA POČKÁNÍ

ul. Za Opravnou, Praha 5 - Motol

*** 739 821 271 ***
email.: info@autobazarmotol.cz

Školka Želvička
Španielova 52a,
163 00 Praha - Řepy
Tel.: 604 433 057
www.skolkazelvicka.cz

První hodina zdarma :)

Zájmové prográmky již od 1,5 roku
Provoz denně, Po - Pá 7:30 - 18:00
Celodenní stravování
Víkendové řádění
Prázdninový provoz
Bezkonkurenční ceny, již od 40 Kč/hod.
Kontaktujte nás a my Vám rádi zodpovíme
všechny dotazy a provedeme prostory školičky!

Přijímáme objednávky

na čerstvé a uzené lososy
ze Švédska za 550 Kč / kg,
které si budete moci převzít
v Řepích, na parkovišti Na Moklině,
a to dne 20. prosince (nebo dle dohody).
Bližší informace naleznete
na www.nordseaway.se

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

e-mail: nordseaway@outlook.com, tel.: 00420 737 559 500

VŠE PRO VÁŠ BYT
VÝROBA DEK A POLŠTÁŘŮ

na míru i s naplněním (peří, duté
vlákno), velký výběr povlečení

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ
DOPRAVA ZDARMA
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Veterinární klinika Delta
MVDr. Michael Růžička, s. r. o.
Drahoňovského 810/1
Praha 6 - Řepy 163 00

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.

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

INZERCE

POSTAVÍME VÁM PLYNOVOU KOTELNU
• Zdarma vypracujeme studii ekonomické návratnosti plynové kotelny
271 777 010
trend@trend-technologie.cz

• Vytvoříme projektovou dokumentaci, včetně vyřízení stavebního povolení
• Postavíme Vám vlastní plynovou kotelnu na klíč
• Zajistíme provozování kotelny, včetně pravidelných servisů a revizí

Koněvova 1107/54
130 00, Praha 3

Základem našeho úspěchu je Vaše spokojenost

www.trend-technologie.cz

Kosmetický a kadeřnický salon

Hledáte stabilní práci
v dostupné lokalitě?

Giaccomo
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
603 509 733
608 222 211
736 513 425

kosmetika, pedikúra, manikúra
kadeřnictví
modelace nehtů
masáže

Hotel Fortuna West***
přijme kolegy a pozice:

Hledáte stabilní práci Hledáte stabilní práci
Kuchař/ka
pro
v dostupné lokalitě? v dostupné
lokalitě?

Hotel Fortuna West***

studenou kuchyni

Hotel Fortuna West***

pro
Kuchař/ka pro studenou kuchyni
teplou
kuchyni
Kuchař/ka pro
studenou
kuchyni

přijme kolegy na pozice:

přijme kolegy naKuchař/ka
pozice:

Kuchař/ka pro teplou kuchyni
Servírka
/ číšník
Kuchař/ka pro
teplou kuchyni

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

Hledáte stabilní práci
v dostupné lokalitě?

Hotel Fortuna West***
přijme kolegy
na pozice:NA BLATINÁCH
VINOTÉKA
Kuchař/ka pro studenou kuchyni

Hledáme výpomoc
na 4 hod./denně.

Kuchař/ka pro teplou kuchyni

Vhodné i pro důchodce.

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

khaled1@seznam.cz Tel.: 773 310 013

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

PŘÍJÍMÁME NOVÉ PACIENTY
do Ordinace praktických lékařů v Praze 6, Břevnově.
Ordinujeme pondělí - čtvrtek 7:30 - 18:00, pátek 7:30 - 13:00.
Nad rámec běžné léčebně-preventivní péče poskytujeme pracovně
lékařské služby pro zaměstnavatele.
Adresa: Bělohorská 188/57, tel.: 731 650 892
mail: praktik@monse.cz, web: www.monse.cz
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MASÁŽE

Všem mým zákazníkům
děkuji za patnáctiletou přízeň.
Naviděnou s vámi i s ostatními
v další sezóně se těší Hana Pichlová.
www.dellu.cz

tel.: 724 120 913.

