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Milí čtenáři,

co se týče počasí, je letošní podzim poněkud vrtkavý. Celkem teplé dny střídá déšť a již chladná rána. 
To však nezabránilo v konání tradičních podzimních akcí. A že jich v září bylo a v říjnu ještě budou! 
K již tradičnímu Babímu létu, Vinobraní v Klášteře a Narozenin Klubu 17, přibyla akce Zažít Řepy 
Jinak, unikátní nejen tím, že se v Řepích jednalo o 1. ročník, ale především, že se konala přímo pod 
našimi okny, uprostřed nejrušnější části sídliště.

O tom všem, a nejen o tom, se dočtete v tomto čísle Řepské sedmnáctky.

za Redakční radu Jan Bösser

Úvodní slovo
Úřední hodiny
Úřadu MČ Praha 17

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

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

Czech	POINT Španielova 1280: 
v úředních hodinách živnostenského odboru

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

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

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

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

Aktuálně z radnice
Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.repy.cz 
v oblasti Samospráva nebo v listinné podobě v Odboru kanceláře starostky MČ Praha 17, Žalan-
ského 291, Praha-Řepy.

PŘÍŠTÍ	ZASEDÁNÍ	ZASTUPITELSTVA	MČ	PRAHA	17	SE	KONÁ	13.	12.	2017	OD	14	HODIN.
Místo	konání:	KD	Bílá	Hora,	Ke	Kulturnímu	domu	14,	Praha	17	-	Řepy
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Veřejná	zakázka	malého	rozsahu:	Modernizace	a	navýšení	kapacity	pro	sběr	tříděných	
odpadů	v	Praze	17	-	Řepy
Rada městské části schválila nabídku uchazeče VERB Group s.r.o., Nad Palatou 2844/30, 
150 00 Praha – Smíchov na 11 sestav odpadových nádob.

Výběrové	řízení	„Rekonstrukce	volných	bytů	–	XIX“
Rada městské části schválila vypsání výběrového řízení na stavební práce „Rekonstrukce volných 
bytů – XIX“.

Doplnění	informace	o	stavu	pohledávek	za	nebydlícími	dlužníky	za	nájemné	a	služby	
v	obecních	bytech	MČ	Praha	17	spravovaných	správní	firmou	Optimis,	spol.	s	r.	o.
Rada městské části se seznámila a vzala na vědomí doplnění informací o stavu pohledávek za 
nebydlícími dlužníky za nájemné a služby v obecních bytech MČ Praha 17 spravovaných správní 
firmou Optimis, spol. s r. o.

Prodej	pozemku	parc.č.	1410/12	v	k.ú.	Řepy	(lokalita	ul.	K	Trninám)
Rada městské části projednala záměr prodeje pozemku parc.č. 1410/12 v k.ú. Řepy ve svěřené 
správě MČ Praha 17 za cenu dle znaleckého posudku č. 5133 – 161/17.

Návrh	obecně	závazné	vyhlášky,	kterou	se	mění	OZV	č.	5/2011	Sb.	hl.	m.	Prahy,	o	místním	
poplatku	za	užívání	veřejného	prostranství,	ve	znění	pozdějších	předpisů	–	připomínkové	
řízení
Rada městské části projednala navrhované změny v textové části vyhlášky a doplnění čísel par-
celních parkovišť uvedených v příloze č. 2, bod 6, a čísel parcelních uliční a sídlištní zeleně uve-
dených v příloze č. 2, bod 5.

Hledáme pamětníky!
Přes území Prahy 17 prochází stará poutní cesta, na které se dosud zachovaly některé výklenkové 
kaple. Jedna z nich, devátá v pořadí, se ještě v 50. letech minulého století nacházela v místech, 
kde dnes stojí autobusové garáže Dopravního podniku. Stála na stráni nad křižovatkou ulice 
Karlovarské s Drnovskou. Hledáme pamětníky, kteří se na tuto kapli pamatují, chodili okolo 
ní dolů do Ruzyně či si v jejím okolí hráli. Máte-li nějakou osobní vzpomínku na tuto kapli, 
její fotografii či kresbu, podělte se o ni. Vaše vzpomínky budou zaznamenány do připravované 
publikace o poutní cestě do Hájku. Ozvěte se, prosím, do redakce Řepské sedmnáctky či na 
e-mail info@poutnicestahajek.cz.

Moc děkujeme. PhDr. Kateřina Pařízková.
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Vážení čtenáři,

začal nám říjen a to jednoznačně znamená, 
že podzim je tady. Doufám, že ten letošní 
nám přinese spoustu pěkných, barevných 
dnů se záblesky posledních teplých pa-
prsků.

Říjen nám však přináší také velmi zásadní 
událost, kterou jsou volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky. Vol-
by se budou konat v termínu 20. a 21. října 
a já vás samozřejmě co nejsrdečněji zvu. 
Veškeré podrobnosti o místě konání a jed-
notlivých volebních okrscích najdete na 
straně 10 a 11.

Volby však nejsou jedinou zásadní událostí, 
kterou nám tento měsíc přináší. V samém 
závěru, přesněji tedy 31. října, se bude ko-
nat druhé veřejné projednání tvorby Strate-
gického plánu. 

Již na prvním červnovém setkání bylo dle 
zaplněného sálu v KC Průhon patrné, že vás 
toto téma velmi oslovilo a já doufám, že 
stejně zajímavé bude pro vás i toto druhé 
jednání. Budou zde představeny vize roz-
voje a opatření naplňující cíle rozvoje naší 
městské části. Představíme také závěry 
SWOT analýzy a samozřejmě nebude chybět 
prostor pro diskusi.

Všichni jste srdečně zváni!

Hezké podzimní dny
Jitka Synková

Slovo starostky

Pranostiky na říjen

Čím déle vlaštovk
y u nás v ří

jnu prodlévají,  

tím déle pěkné a 
jasné dny potrvají.

Den svaté Terezičky nebývá bez vlažičky.

V říjnu mnoho dešt’ů,  
v prosinci mnoho větrů.

Spadne-li v říjnu listí, bude mokrá zima.

Déšt’ na Havla, 
déšt‘ na Vánoce.

Teplý říjen -
 studený únor.
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OTÁZKA MĚSÍCE ŘÍJNA

Téma měsíce: Školství
Myslíte si, že je kapacita řepských škol a školek dostatečná?

Kapacita mateřských a základních škol je v sou-
časnosti v Řepích dostatečná. Je nutné držet se 
základního pravidla přijímat děti pouze z území 
naší městské části, aby byla tato situace udržitelná 
dlouhodobě. 
Podle studie bude počet dětí v mateřských školách 
od roku 2021 postupně klesat, což umožní přijímání 
dětí mladších tří let. Při zápisu se daří přijmout do 

MŠ všechny děti z našeho území včetně těch, které jsou k začátku škol-
ního roku tříleté. Dětí mladších tří let bylo pro školní rok 2017/2018 
přijato 63. 
Vzhledem k tomu, že ve školním roce 2020/2021 vzniká dle školského 
zákona obcím povinnost přijímat i děti od dvou let věku, rozhodla se MČ 

pro přípravu projektu na vznik třídy pro dvouleté děti. Třída je plánová-
na v prostorách bývalého bytu a bude určena pro menší počet dětí, což 
je pro mladší děti vhodné.
V základních školách bude počet žáků postupně narůstat do roku 2024. 
Pokud ředitelé ZŠ na území MČ Praha 17 nebudou přijímat přespolní dě-
ti, budou v příštích 15 letech stávající kapacity ZŠ na hraně, ale prav-
děpodobně dostatečné pro děti z Řep. 
Aby byla vytvořena v kapacitách dostatečná rezerva, MČ Praha 17 požá-
dala o navýšení kapacity školy, družiny a školní jídelny Základní školy 
genpor. Fr. Peřiny od 1. 9. 2018 o 200 míst. Bude tak možné postupně 
vrátit druhý stupeň na pracoviště Laudova, jak bylo při sloučení škol 
přislíbeno.

Základní školy plně zabezpečují kapacitu a potřebu 
pro výuku dětí s trvalým pobytem na území Prahy 17 
s plnohodnotným výukovým programem pro základ-
ní školy na špičkové úrovni na 1. a 2. stupni.
Změny jsou v nutnosti zvýšení kapacit školek, kdy 
zákon a vyhláška o povinném předškolním vzdělá-
vání ukládají pětidenní docházku s nejméně čtyřmi 
hodinami denně ve státem uznané školce od zá-

ří 2017. Tomuto požadavku odpovídají všechny zařízení zřizovaná obcí 
Praha 17. Obec je připravena umístit každé dítě do mateřské školky, jak 

ukládá školský zákon, s trvalým pobytem na území Řep. Vedení obce 
 plně zabezpečilo ve školním roce 2017/2018 literu nového zákona.
Závěrem chci shrnout, že kapacita řepských škol a školek je na území 
Prahy 17 dostatečná. Nutné je sledovat geografické složení obyvatel 
a tím reagovat na potřeby pro umístění dětí jak do základních škol, tak 
školek a tím se vyhnout možným kapacitním problémům v následujících 
letech.

Mgr. Jitka Synková ODS

Ing. Lubomír Lampert ČSSD

Umístění dětí do mateřské školy jsem řešila v loň-
ském roce. 
Zpočátku jsem měla obavy, jak bude hledání škol-
ky probíhat, varovaly mě kamarádky z jiných částí 
Prahy, kde je s místem problém. Byla jsem velice 
mile překvapena, že jsem místo pro svou dceru 
získala bez problémů a dokonce ve školce, kterou 
jsem si vybrala. Věřím tedy, že problém nebude 

ani za pár let až dcera půjde do školy.

Lenka Novotná
Kapacitu škol a školek jsem se svými přáteli, 
kteří mají děti v daném věku, řešila mnohokrát. 
Překvapilo mě, jak kritická je situace jinde, např. 
v menších obcích v blízkosti Prahy. Tam musí ka-
marádi dávat děti do drahých soukromých zaří-
zení, a i tam rodiče doslova bojují o místo. A to 
i přesto, že měsíční poplatek za dítě je opravdu 
vysoký.

Tak jsem moc ráda, že v Řepích se dítě umístit podaří a věřím, že 
i v budoucnu bude kapacita školských zařízení dostatečná.

Zdena Procházková

Otázka na příští měsíc: Změna času.
Jak se vyrovnáváte s přechodem na zimní čas?

Chcete-li se k otázce vyjádřit, kontaktujte redakci na e-mail: redakce@praha17.cz
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Můžete	Váš	odbor	v	krátkosti	představit?
Odbor výstavby vykonává státní správu v roz-
sahu působnosti svěřené mu Statutem hl. m.  
Prahy.  Jsme příslušným stavebním úřadem 
pro územní obvod MČ Praha 17 a MČ Praha-
-Zličín, tedy pro katastrální území Řepy, Zli-
čín, Sobín a Třebonice (část). Jsme obecným 
stavebním úřadem a speciálním stavebním 
úřadem pro stavby pozemních komunikací. 
Zapisujeme stavby do registru územní 
identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN) se 
kterým se můžete setkat třeba při nahlížení 
do katastru nemovitostí.
Málokdo ví, že stavbu je třeba nejprve v území 
umístit. V územním řízení stavební úřad posu-
zuje, zda je záměr žadatele v souladu s územ-
ním plánem a s požadavky na využívání území, 
zda splňuje požadavky na veřejnou a dopravní infrastrukturu a v neposled-
ní řadě zda jsou kladná stanoviska dotčených orgánů, které stavbu posu-
zují podle zvláštních právních předpisů. Územním rozhodnutím schvaluje 
stavební úřad navržený záměr a stanoví podmínky pro využití a ochranu 
území, podmínky pro další přípravu a realizaci záměru, zejména pro projek-
tovou přípravu stavby. Teprve po umístění stavby se vydává stavební povo-
lení nebo souhlas s ohlášením stavby. Takže pozor. V televizi jste urči tě sly-
šeli, že všechny stavby rodinných domů budou od 1. ledna 2018 už jenom 
na ohlášku. To ale neznamená, že nebude třeba nejprve je v území umístit.

Kolik	máte	podřízených?
V současné době mám osm úžasných kolegů. Tři jsou v oddělení územního 
řízení, tři v oddělení stavebního řízení, pak máme právničku a jednu tech-
nicko-organizační pracovnici. Jedině díky nim je možno v takto malém 
složení zvládat všechny úkoly, které nám jsou svěřeny. Momentálně máme 
rozpracovaných 190 podání a obdivuji všechny, jak i tak dokáží dodržet 
zákonné lhůty. Řízení vedená dle stavebního zákona jsou složitá, varia-
bilní, s vazbou na spoustu dalších zákonů a vyhlášek, které je třeba znát. 
Nutně hledáme další kolegy. Pokud má někdo zájem u nás pracovat, ať se 
přihlásí do výběrového řízení, které je zveřejněné na úřední desce. Zájemci 
z řad studentů VŠ u nás mohou pracovat i na dohodu. Předpokladem je, že 
zůstanou i po ukončení studia.

Jak	dlouho	na	úřadě	naší	městské	části	pracujete?	
Já a čtyři kolegyně pracujeme na odboru od jeho vzniku v roce 1995. Po-
máhaly jsme odbor spoluvytvářet, rozjet jeho fungování a nastavovaly se 
vazby na ostatní odbory a další orgány státní správy. Odbor vedu od ro-
ku 2000.

Vzpomínáte	za	tu	dobu	na	něco	s	úsměvem?
Tak třeba počátky byly úžasné. Na odboru jsme byly samé ženské, měly 
jsme jeden počítač, u kterého jsme se střídaly a kterého jsme důvěrně 
oslovovaly „zamrzlík“.  Seděly jsme mimo úřad, telefon jsme neměly a spo-
jení se „štábem“ bylo buď pěšmo, nebo pomocí staré vojenské vysílačky. 
Pro ostatní kontakt jsme měly kartu do telefonní budky. Pamatuje si ještě 
někdo na textový editor T 602? Tak v tom jsme začínaly pracovat. O počí-
tačích jsme toho moc nevěděly, a když nám úřad nakoupil nové moderní 
počítače, tak jsme pomalu nevěděly co s nimi. A i přechod z T 602 na Word 
byl sám o sobě obrovským dobrodružstvím. Vidíte, a teď si práci bez počí-
tače a programů nedovedeme vůbec představit.

S	jakými	záležitostmi	se	na	Vás	mohou	
občané	obracet	a	co	Váš	odbor	řeší	
nejčastěji?
Obrátit se na nás mohou se vším, co se tý-
ká staveb. Ať už stávajících, nových nebo 
teprve těch plánovaných. Poradíme jim jak 
se stavbou rodinného či bytového domu, tak 
i s jejich revitalizací. Povolovali jsme např. 
Obchod ní centrum Metropole Zličín, most 
přes dálniční obchvat, mateřskou školu, zá-
kladní školu, autosalony, benzinové pumpy, 
celé bytové soubory a mnoho dalších staveb. 
Vlastníkům staveb pomůžeme dát do pořád-
ku doklady k zápisu stavby do katastru ne-
movitostí, vyřídíme jim přidělení čísla popis-
ného, a pokud se na nás obrátí s problémem, 
jehož řešení není v naší kompetenci, alespoň 

poradíme, kam se obrátit. Snažíme se, aby stavebníci od nás odcházeli 
s pocitem, že jsme se jim věnovali a jejich návštěva na stavebním úřadě 
měla smysl.

Co	považujete	z	Vaší	agendy	za	nejproblematičtější?
Jednoznačně je to legislativa. Je složitá, nepřehledná, nejednoznačná, 
neustálé novelizace vznáší do řízení akorát zmatek. Například v Praze 
jednu dobu platilo několik vyhlášek o obecně technických požadavcích 
na výstavbu v hl. m. Praze současně. Rozhodující bylo datum zpracování 
projektové dokumentace. Stavební zákon je jen jeden, ale jeho poslední 
velkou novelou bylo novelizováno 43 dalších zákonů. 
Dalším problémem je finanční podhodnocení úředníků stavebních úřadů. 
Na stavebních úřadech mají nejlépe pracovat vysokoškolsky vzdělaní špič-
koví odborníci, ale víte, že nástupní plat čerstvého vysokoškoláka stavaře 
je 17 400 Kč hrubého?

Co	Vás	na	vaší	práci	baví	nejvíce?
Vidíte za sebou hmatatelný výsledek své práce. Dále je to vědomí, že 
všechny stavby, které jsme povolili, jsou smysluplné a fungují doteď. 
A doufám, že to tak i zůstane. Staví se Sportovní centrum, povolena je do-
stavba Domova sv. Karla Boromejského, umístěna je stavba Domu s pečo-
vatelskou službou. A pak je práce s kolegy. Je to úžasná parta lidí, kteří se 
na sebe mohou vždy spolehnout, navzájem si pomůžou a nikdy nenechají 
někoho na holičkách. 

Jak	relaxujete?
Nejvíce zrelaxuji u romantických filmů. Klid, nádherná krajina, krásné do-
my a vždy to dobře dopadne. Jinak mám ráda stavby ve všech svých po-
dobách a érách. Ne všechny však mohu navštívit, a tak je alespoň sleduji 
v dokumentárních pořadech. A moje vnučky? Tak to je relax i s adrenali-
nem. Ráda spím, čtu detektivky a skládám puzzle.

Děkuji za rozhovor. 
Radka Sálusová

Otázky pro Danu Kolářovou
Říjnové číslo Řepské sedmnáctky vám představí vedoucí Odboru výstavby Danu Kolářovou.

Dana	Kolářová	(60	let)
•  Stav: vdaná, dva synové, tři malé vnučky
•  Záliby: cestování 
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Je to vlastně nedávno, tedy přesně 14. září 2014, kdy byla v zahradě Kláš-
tera založena malá vinice, a konal se první ročník řepského vinobraní. Teh-
dy možná někteří místní kroutili nevěřícně hlavou a říkali si – Řepy a vino-
braní, to nejde dohromady.
Ukázalo se, že je to naopak skvělé spojení a Klášter a víno k sobě zkrátka 
patří. Velký dík za to, že se letos mohl konat již čtvrtý ročník této akce, 
samozřejmě patří zejména hlavní organizátorce a moderátorce v jedné 
osobě Ing. Monice Strakové, a také představené kláštera S. M. Konsolátě 
Mgr. Miroslavě Frýdecké.
A jaký tedy byl ten čtvrtý ročník? Jistě opět jedinečný. Počasí akci sice 
mnoho nepřálo a část odpoledne jemně propršela, ale dobrou náladu to 
nikomu nezkazilo. Slavnostního zahájení se po úvodním vystoupení Mako-
třaských Stařen účastnili také zástupci vedení radnice – starostka Mgr. Jit-
ka Synková a místostarostové Martin Marek a Jaroslav Hájek.
Ani letos nechyběla symbolická slavnostní sklizeň révy, které se ujala ses-
tra Konsoláta a starostka Jitka Synková. Celé vinici pak požehnal P. Lukáš 
Lipenský.

Následoval pestrý program, který jistě zaujal všechny přítomné. Na podiu 
se vystřídala kapela Motovidlo, folklorní soubor Mateník, Jožka Šmukař 
s cimbálovou muzikou. 
Vyvrcholením celého odpoledne bylo vystoupení Evy Pilarové, která pří-
tomné překvapila hned svou první písničkou, zazpívanou v kroji společně 
s Jožkou Šmukařem.
Po celé odpoledne nechyběl samozřejmě ani program 
pro  děti a nabídka vína od mnoha vinařů.
Dobrovolné vstupné, které se na akci vybralo, bude 
použito na podporu činnosti Domova sv. Karla Bo-
romejského, výtěžek ještě zdvojnásobila Nadace 
Divoké husy. 
Takže – kdo jste letošní vinobraní v Klášteře ne-
stihli, určitě přijďte příští rok!

-ras-

Září přineslo již čtvrtý ročník vinobraní

Foto: -ras-
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Letošní ročník Babího léta byl ve znamení překvapení a novinek. Tím prv-
ním překvapením bylo, že avizovaný celodenní déšť se na poslední chvíli 
změnil na několik drobných přeháněk, které nikoho příliš netrápily. A ty 
novinky? Tou největší bylo jednoznačně doplnění tradiční spanilé jízdy ve-
teránů o jejich kolegy na dvou kolech. Měli jsme totiž tu čest přivítat u nás 
„řepské motorkáře“. A nutno podotknout, že všechny stroje, ať již z řad 
veteránů, tak ty nové, byly nádherné. Věříme tedy, že se zapojí i v dalších 
letech a stanou se tak tradicí. 
Ať jste již byli na letošním Babím létě přítomni, či vás tentokrát odradila 
předpověď počasí, rozhodně se podívejte do naší fotogalerie na www.repy.cz, 
kde naleznete průřez celým odpolednem. 

Nyní bych ovšem ráda touto cestou poděkovala všem, kteří se na pořádání 
toho letošního ročníku podíleli. Ke zdárnému průběhu celého dne samo-
zřejmě pomohli jak všichni naši sponzoři, tak skvělí účinkující, ale také 
mnoho ochotných lidí. Díky nim věřím tomu, že si návštěvníci užili příjem-
né odpoledne se zajímavým programem. 
Děkuji tedy Sboru dobrovolných hasičů Praha-Řepy, jízdnímu oddílu Měst-
ské policie, Vojenské policii – složkám IZS, Vězeňské službě, Centru soci-
álně zdravotních služeb, Společnosti pro obnovu řepských tradic, Domovu 
sv. Karla Boromejského, firmě Otakar Chládek – Sadovnický a zahradnický 

servis, Junáku Bílá Hora, TJ Sokol, DDM Praha 6, Hnutí Brontosaurus Klu-
bu přátel Lukova a Mateřskému centru Řepík. Dále děkuji všem účinkujícím 
dětem z řepským základních škol a ZUŠ, Pražské taneční konzervatoře, Ta-
neční školy B-Original, Japonské školy, MŠ Augmentum a Mensa gymnasiu. 
Můj dík samozřejmě patří i jejich vedení a všem vyučujícím. Nemohu ovšem 
zapomenout ani na své spolupracovníky z Úřadu městské části Praha 17, 
kteří se na organizaci podíleli. Za skvělé a profesionální moderování akce 
patří můj dík Jakubu Urbanovi.

Za finanční podporu, organizační pomoc či věcné dary děkuji společnos-
tem Veolia Energie ČR, a.s., Elektrostav Praha, s.r.o, Mc Donald’s ČR, s.r.o, 
Melhem papírnictví, OK Vet, s.r.o., Pekařství a cukrářství Erika, Pražským 
službám a.s. Knihkupectví – papírnictví Josef Guriča, Autosalonu Klokoč-
ka, firmám Fotomobil.cz – Karel Mařík, GAW-net s.r.o, a také Městské po-
licii a Policii ČR. 
A samozřejmě velké poděkování patří i všem obchodníkům, kteří nejenže 
byli nápomocni při propagaci této akce, ale díky svým skvělým výrobkům 
a službám přispěli k celkové pohodové a uvolněné atmosféře tohoto dne.

Mgr. Jitka Synková,
starostka

Babí léto 2017 – poděkování
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Velkoobjemové kontejnery  
v ŘÍJNU
Velkoobjemové kontejnery (VOK) budou přistavovány ve všední dny 
v odpoledních hodinách od	 14	 do	 18	 hod. a o víkendu od	 12	 do	
16	hod. Po celou dobu přistavení bude přítomna obsluha, která bu-
de koordinovat ukládání odpadů. VOK nebudou na daném stanovišti 
zůstávat přes noc.

ŘÍJEN:

•				 5.	10.	(čt) 14–18 hod.  Parkoviště u objektu Bílý Beránek 
(Šímova ul.)

•				 6.	10.	(pá) 14–18 hod. Parkoviště Hofbauerova x Žufanova

•			12.	10.	(čt) 14–18 hod. Křižovatka ul. Laudova x K Trninám

•			13.	10.	(pá) 14–18 hod. Parkoviště Hofbauerova x Žufanova

•			19.	10.	(čt) 14–18 hod.  Parkoviště v ul. Na Moklině  
(u rest. U Hasiče)

•			26.	10.	(čt) 14–18 hod. Parkoviště Drahoňovského

•			27.	10.	(pá) 14–18 hod.  Parkoviště u objektu Bílý Beránek 
(Šímova ul.)

Co	lze	odložit	do	VOK

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

Co	nelze	odložit	do	VOK

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

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

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

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

✗   stavební	suť

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

Ing. Vladimíra Šrámková, 
Odbor životního prostředí a dopravy 

Městská část Praha 17 není zodpovědná za případné změny časů 
ani termínů přistavení VOK. Služby jsou financované z prostředků 
Magistrátu hl. m. Prahy a zprostředkovávány společností 
Pražské služby a. s. a FCC Group s.r.o. (dříve A.S.A.). V případě, že 
zjistíte nedostatky v poskytované službě, nahlaste tuto skutečnost 
prostřednictvím emailu callcentrum@psas.cz /  
cisterepy@praha17.cz nebo na tel.: 235 300 655. Děkujeme!

UPOZORNĚNÍ	PRO	OBČANY

Mobilní sběrný dvůr v Řepích
Mobilní sběrný dvůr (dále jen MSD) funguje jako dočasné stanoviště 
sběrných nádob a velkoobjemových kontejnerů na zpevněné ploše 
urče né pro krátkodobý sběr určitých druhů odpadu	od	osob	s	trvalým	
pobytem	na	území	hl.	m.	Prahy.	

MSD přistavuje svozová společnost Pražské služby, a.s., na základě 
smlouvy s hl. m. Prahou, která službu MSD organizuje. Svozová spo-
lečnost povede evidenci občanů, kteří zde odloží odpad – jméno a pří-
jmení, adresa, složka komunálního odpadu, množství. 

V MSD lze ZDARMA odložit – objemný	odpad,	dřevěný	odpad,	odpad	
ze	zeleně	a	stavební	suť.

Termín	a	místo	přistavení	MSD	v	říjnu

21.	10.	(sobota)	10	–	16	hod.	–  parkoviště Drahoňovského

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

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

Biovoky jsou financovány z prostředků Magistrátu hlavního města Prahy. 

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

Stanoviště	BIOVOK:	 ŘÍJEN

•	 	 8.	10.	(ne)	 13–16	hod.	 Parkoviště	v	ul.	Na	Moklině		
	 	 (u rest. U Hasiče)

•	 15.	10.	(ne)	 	13–16	hod.		 Křižovatka	ul.	Laudova	x	K	Trninám

•	 22.	10.	(ne)	 	13–16	hod.	 Parkoviště	Hofbauerova	x	Žufanova

•	 28.	10.	(so)	 	13–16	hod.	 Ke	Kulturnímu	domu	x	U	Boroviček – změna 
stanoviště z důvodu opravy a uzavírky komunikace Na Bělohorské pláni.

Přistavované kontejnery budou s obsluhou.

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

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

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

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

Kam s bioodpadem

Ing. Vladimíra Šrámková, 
Odbor životního prostředí a dopravy
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Dobrý	den,
chtěla bych se zeptat na Strategický plán rozvoje 
MČ Praha 17. Jak se mohu do něčeho podobného za-
pojit, když ještě není vypracován ani návrh? Připadá 
mi to podobně, jako Centrální park: žádný návrh, ale 
občané byli svoláni do KC Průhon, kde se teprve obje vily pochybné 
plány „nějakých čtvrťáků“ z fakulty. Zjevně celá ta akce byla úplně 
k ničemu. 

S pozdravem Jana Richterová

Dobrý	den,	paní	Richterová,
jako Garant projektu „Strategický plán rozvoje MČ Prahy 17“ odpoví-
dám na Váš dotaz týkající se Strategického plánu.  
Veškeré informace v souvislosti s realizací strategického plánu 
pravidelně aktualizujeme na webu MČ. Informace naleznete zde:  
https://www.repy.cz/mc/strategicky-plan-rozvoje-mc-praha-17 . 
Dále; v tomto roce každý měsíc v Řepské 17 informujeme občany 
o průběhu tvorby Strategického plánu. V jarních číslech jsme vyzývali 
občany, aby se zapojili formou účasti v pracovních skupinách, které 
jsou rozdělené dle tematických celků. Tyto pracovní skupiny, jež bu-
dou spolupracovat na návrhové části, jsou již obsazené. Dne 20. červ-
na jsme zorganizovali veřejné projednání s občany. Každý  občan měl 
možnost se účastnit, seznámit se s výsledky profilu naší MČ, které bu-
dou součástí 1. časti Strategického plánu a zároveň vyjádřit své názo-
ry. Při setkání byl plný sál a velmi nás těší, že ohlasy na toto setkání 
máme jen pozitivní. 
Pokud máte zájem zapojit se i Vy, budeme potěšeni. Můžete nám za-
slat své podněty, ty prosím zasílejte na koordinátorku strategické-
ho plánu Ing. Václavu Šindelářovou, telefon: 725 044 507, e-mail 
vaclava.sindelarova@praha17.cz (kontakty jsou rovněž od počátku 
tvorby uvedené na webu MČ, taktéž byly uváděné v Řepské 17). Máte 
možnost účastnit se druhého veřejného projednání, které plánujeme 
na přelomu října a listopadu. Tímto Vás srdečně na setkání zvu. Po-
kud máte zájem, rád si udělám čas a téma tvorby Strategického plánu 
s Vámi prodiskutuji osobně.

Jiří Masopust, zástupce starostky

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

✗   rozpouštědla

✗   kyseliny 

✗  zásady 

✗   fotochemikálie 

✗   pesticidy 

✗   zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti (teploměry) 

✗   olej a tuk (kromě jedlého) 

✗   barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice 

✗   detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky) 

✗   léčiva 

✗   baterie a akumulátory 

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

Ing. Vladimíra Šrámková, 
Odbor životního prostředí a dopravy

N

Trasa	B			12.	10.	(čtvrtek)	

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

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

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

16.00 – 16.20

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

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

6. ul. Na Fialce I. 17.30 – 17.50

7. ul. Brunnerova (parkoviště) 18.00 – 18.20

8. křižovatka ul. Březanova – U Boroviček 18.30 – 18.50

Foto: Archiv Odboru školství a kultury

Další setkání Pracovních skupin MAP PRAHA 17 s upřesněným Harmonogra-
mem vzdělání proběhlo dne 30. 8. 2017. Na měsíc říjen je zařazeno téma 
s praktickým dopadem „Tvorba podpůrných opatření“, vedené Mgr. Alenou 
Valákovou. Na listopad pak „Řešení problémových situací ve škole“ – pro ře-
ditele a pedagogy, pod vedením Mgr., Bc. Ladislava Dvořáka. 
Každá pracovní skupina připravuje návrh jednoho projektu, který bude v zá-
věrečné části prezentovat Řídícímu výboru MAP. V oblasti čtenářská a před-
čtenářská gramotnost je to projekt vznikající ve spolupráci s knihovnou Řepy 
„Čteme rádi, čteme spolu“. Na rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnic-
kém vzdělávání je zaměřen projekt „Polytechnická výchova aneb zlaté české 
ručičky“. Třetí projekt se zabývá rozvojem zdravého životního stylu a sportu.
Na realizaci projektů se budou podílet všichni členové pracovních skupin. 

Mgr. Naděžda Zemanová,
vedoucí Odboru školství a kultury

MAP PRAHA 17



OZNÁMENÍ
o	době	a	místě	konání	voleb	do	Poslanecké	sněmovny	Parlamentu	

České	republiky

Starostka	městské	části	Praha	17,	Mgr.	Jitka	Synková

V souladu s ustanovením §14c písm. a) a §15 odst. 1 a 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně  

a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

o	z	n	a	m	u	j	e:

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční v	pátek	dne	20.	října	2017	od	14.00	hodin	do	22.00	hodin

a	v	sobotu	dne	21.	října	2017	od	8.00	hodin	do	14.00	hodin.

2. Místem konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

VOLBY

1010

Ve	volebním	okrsku	č.	17001	
je volební místnost na Úřadě MČ Praha 17, Žalanského 291/12b, 1. patro
pro voliče s trvalým pobytem:
Boršovská, Brunnerova	990–999, Březanova, Čistovická 135–140, 423, 
424, 470–475, 484, 514–516, 534, Gallašova, Hankova, Hořovského	
141–152, 476, 477, 479–481, 482, 669, K	Trninám 606–617, Kartounářů, 
Krolmusova 154–158, 160–166, 372, 402, 425, 426, 428, 429, 485–494, 
496, 497, 500, 510, 512, 517, 518, 602, 668, Laudova 1384–1387, Na	Fial-
ce	II, Opuková 168–176, 502–507, 641, 686–692, Otlíkovská, Selských	
baterií 153, 167, Skuteckého 1087–1089, 1178, 1379–1383, 1387, 1388, 
Slánská 285, 391, 395, 405, 693, 694, 697, Součkova 980–989, Šedivého, 
U	Boroviček 590, 593, 605, 618. 
 
Ve	volebním	okrsku	č.	17002	
je volební místnost v Domově sv. Karla Boromejského, K Šancím 50
pro voliče s trvalým pobytem:
Augustova, Engelmüllerova, Galandova 1656, Hekova, Hofbauerova, 
K	 Mostku, K	 Šancím, Karlovarská 126, 399, 427, 660, 814, 1711,1717, 
1718, 1723, č.e. 1–14, 23–25, 27–37, 39–40,  42–46, Ke	Kaménce, Ko-
línova, Kristiánova, Makovského 1396, Na	 Chobotě, Na	 Moklině, Pod	
Martinem, Reinerova, Severýnova, Slánská 269, 1706, U	Kaménky, Ža-
lanského.

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

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

Ve	volebním	okrsku	č.	17005	
je volební místnost v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, pracoviště Laudova	 1024, 
1. patro (družina) 
pro voliče s trvalým pobytem:
Makovského 1177, 1398, Nevanova 1043–1055, 1069–1079, Slán-
ská 1389, Šímova 1056. 

Ve	volebním	okrsku	č.	17006	
je volební místnost v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, pracoviště Laudova	 1024, 
1. patro (družina) 
pro voliče s trvalým pobytem:
Laudova 1030, 1031, Nevanova 1028, 1029, 1032–1042, 1057 – 1068.

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

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

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

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

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

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



VOLBY

1111

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

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

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

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

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

Ve	volebním	okrsku	č.	17018	
je volební místnost v Kulturním domě na Bílé Hoře, Ke Kulturnímu domu 
č. 439/14, přízemí
pro voliče s trvalým pobytem:
Čistovická 82, 90, 92, 95, 179–181, 197–199, 234, 237–247, 249–252, 
259, 349, 353,355,356, 363, 367, 374–376, 383, 386, 387, 398, 406, 411, 
412, 413, 415, 446–449, 499, 519, 1700, 1707, 1724, 1725, 1726, 1729, 
Dobnerova, Doubravínova, Hořovského 385, 397, 403, 409, 410, 416, 
417, 419, 522–527, K	Motolu, Karlovarská 1, 3, 4, 48, 49, 64, 191–196, 
200, 227, 301, 326–328, 337, 339, 343, 380, 459, 663, 1677,1698, 1702, 
Ke	 Kulturnímu	 domu, Krolmusova 348, 358, 368, 377, 378, 384, 388, 
392, 408, 418, 430, 431, 433, 441, 464–467, 498, 520, 521, 695, Kutro-
vická, Na	Bělohorské	pláni, Opuková 305–307, 314–317, 319, 357, 373, 
393, 407, 436, 440, 511, 513, 532, Podkrkonošských	tkalců, Prefátova, 
Řetězokovářů, Selských	baterií 309, 311–313, 318, 321, 322, 396, 437, 
452, Slánská	1699, Třanovského, U	Boroviček 189, 190, 253–257, 645, 
648, 649, 650, 1709.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, 

cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem České republiky).  

Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky  

hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky volič může obdržet hlasovací lístky  

i ve volební místnosti.

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

Pražští strážníci v souvislosti se zahájením školního roku opět dohlíží 
na přechody  pro chodce v blízkosti škol a školských zařízeních.
Na zajištění bezpečnosti dětí v metropoli v prvních dnech školního 
roku dohlíželo celkem 254 strážníků. Městská policie tak byla pří-
tomna u 153 pražských základních škol a 174 přechodů pro chodce. 
„Jednotlivá obvodní ředitelství městské policie mají díky dlouholetým 
zkušenostem přehled o přechodech pro chodce, které děti velmi často 
využívají při cestě do školy a které se v některých případech nenachází 
přímo u škol. Strážníci proto budou i na těchto přechodech“, uvedl ře-
ditel pražské Městské policie Eduard Šuster.
Od druhého zářijového týdne je pod dohledem strážníků každý všední 
den po celý školní rok více než 110 přechodů v čase od cca 7.15 až do 
8.00 hodin.

V souvislosti se začátkem školního roku Městská policie Praha doporuču-
je, aby rodiče svým dětem připomněli pár preventivních rad:
•  Nejkratší cesta do školy nemusí být ta nejbezpečnější.
•  Silnici přecházejte přes přechod pro chodce.

•  Řádně se před vstupem na přechod rozhlédnout oběma směry.
•  Na přechod je bezpečné vstupovat až poté, kdy řidič s vozidlem 

zastaví.
•  Před tramvají nemají chodci přednost.
•  Viditelně umístěné reflexní prvky na oblečení nebo aktovce zvyšují 

bezpečnost dítěte v dopravě.

Jedno doporučení také přímo pro rodiče školáků – nezapomeňte, že jste 
pro děti tou nejdůležitější osobou. Stále pozorují a sledují vaše chování 
a tím získávají jasný příklad pro své budoucí jednání. Jděte proto dětem 
co nejvíce příkladem.

Pražská městská policie apeluje také na všechny řidiče, aby i oni vě-
novali maximální pozornost provozu na pozemních komunikacích, a to 
nejen v blízkosti přechodů.

Jiřina Ernestová,
Kancelář ředitele – komunikace s médii a veřejností 

Zvýšený dohled strážníků u přechodů  
pro chodce v blízkosti škol opět začal



Programy pro řepské seniory říjen 2017

Kluby podporuje Centrum sociálně zdravotních služeb. Bližší informace vám poskytnou  pracovnice recepce CSZS v Bendově ulici 1121 při osobním 
jednání nebo telefonicky na číslech 235 314 141, 235 313 182, mobil 777 575 117 – v době od 7 do 15.30 hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec, ředitel CSZS

Klub	seniorů	Průhon
Každé úterý od 9 do 11 hodin v Klubu 17, 
 Socháňova 1221, Praha 17.
Klub vede Ivana Jelínková.
Program	v	říjnu:	3.	10. Jedeme na výlet do Pel-
hřimova, 10.	10. Volný program, 17.	10. Volný 
program, 24.	10. Slavíme seniory se Sparťan-
kou, 31.	10.	Cukrovka – beseda s Mgr. M. Čer-
mákovou

Klub	Gemini	(zdravotně	znevýhodnění)
První pondělí v měsíci zrušeno, každé další 
pondělí od 14.30 do 16.30 hodin v Klubu 17, 
Socháňova 1221, Praha 17. 
Klub vede Martin Prouza.
Program	v	říjnu:	2.	10.	Seznámení s mandala-
mi, 9.	10. Hra se slovy a trénink paměti pomocí 
tvorby písníček ze slov z léta,	16.	10. Hudební 
hodina s písněmi z 60. – 70. let, 23.	10. Plá-

nování programu na listopad, 30.	 10. Spole-
čenské hry.

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	 říjnu:	 4.	 10. Jedeme na výlet 
do Pelhřimova, 11.	 10. Cukrovka – beseda 
s Mgr. M. Čermákovou, 18.	10.	Volný program, 
25.	10.	Volný program 

Klub	seniorů	Centrum
Setkávání vždy v úterý od 9 do 11 hodin v CSZS, 
Bendova 1121, Praha 17.
Klub vede Jitka Hanzlová. 
Program	 v	 říjnu:	 3.	 10. Jedeme na výlet 
do Pelhřimova, 10.	 10. Oslava narozenin, 
24.	 10.	 Výlet vlakem – Pražský Semmering, 
31.	10.	Volný program.

Klub	aktivního	stáří	(KLAS)
Každé pondělí, vždy od 14 do 16 hodin, Kul-
turáček na Bílé Hoře, Ke Kulturnímu domu 14, 
Praha 17. 
Klub vede Karla Stýblová.
Program	 v	 říjnu:	 2.	 10. Cvičení na židlích 
s pí Maxinovou, 9.	 10.	 Cukrovka – beseda 
s Mgr. M. Čermákovou, 16.	10. Cvičení na žid-
lích s pí Maxinovou, 23.	10.	Manipulace v me-
zilidských vztazích – přednáška Mgr. M. Svobo-
dové, 30.	10.	Cvičení na židlích s pí Maxinovou.

	 3.	října	 –	Vyrábíme	šperky	z	Fima
	 4.	října	 –	Hudební	odpoledne	v	Klubu	17
	 6.	října	 –	Interaktivní	hry	na	zahradě
10.	října	 –	Výroba	mýdla
11.	října	 –	Modelářské	odpoledne
13.	října	 –	Podzimní	dekorace	z	přírodnin
17.	října	 –	Výroba	Halloweenských	strašidel
18.	října	 –	Přednáška	o	psích	plemenech
20.	října	 –	Halloweenské	škrabošky
24.	října	 –	Připravujeme	se	na	Halloweenskou	párty
	 	 „Dlabeme	dýně“
25.	října	 –	Slavíme	Halloween,	masky	vítány
	 	 „Den	otevřených	dveří“
27.	října	 –	Kulečníkový	turnaj
31.	října	 –	Výroba	soli	do	koupele

INFORMUJEME
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Plán Klubu 17             říjen 2017

•	Socháňova	1221,	Řepy	•	Tel.:	235	314	141,	775	591	700	•
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V rámci realizace projektu „Zklidnění dopravy v severovýchodní ob-
lasti MČ Praha 17“ probíhají od 11. 9. 2017 stavební práce v ulici Na 
Bělohorské pláni a částečně přilehlých komunikacích. Úpravy jsou 
navrženy tak, aby výsledný efekt přinesl zvýšení bezpečnosti (sní-
žení rychlosti) a plynulosti dopravy pro zde žijící obyvatele. Práce 
by měly probíhat po dobu 46 dní.
V rámci I. etapy se jedná konkrétně o výstavbu zvýšené plochy kři-
žovatky Na Bělohorské pláni x Čistovická, včetně úprav přilehlých 
chodníkových ploch, nové parkovací pruhy a parkovací stání v po-
čtu 21 v křižovatce Na Bělohorské pláni x U Boroviček.

K realizaci tohoto projektu jsou zapotřebí dopravní opatření, která 
s sebou přináší částečná omezení a dotýkají se téměř celé výše uve-
dené oblasti. Situace s vyznačením úpravy přechodného dopravní-
ho značení jsou vyvěšeny na úřední desce městské části Praha 17, 
případně jsou k nahlédnutí na Odboru dopravy MČ Praha 17, na 
adre se Bendova 1121/5, Praha 6 - Řepy. Děkujeme zde bydlícím 
obyvatelům za trpělivost a pochopení této přechodné situace.

Odbor dopravy

Omezení provozu v ulici 
Na Bělohorské pláni 
pokračuje

ČAPS
ČESKÁ ASOCIACE
PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

ŘÍJNA

Občanská poradna 
Společnou cestou

Občanská poradna „Společnou cestou“ nabízí své služby i obyvatelům městské části Praha 17.  

V kontaktním místě v KC Průhon poskytujeme odborné sociální poradenství v oblasti práva pro 
osoby v tíživé sociální situaci. Služby mají za cíl vyjasnit uživateli, jaké je jeho právní postavení, 
jaké jsou možnosti řešení a v rámci návazných konzultací podporovat uživatele při řešení věci. 

Častá je zejména problematika dluhů a exekucí, sociálních dávek, rodinného práva, 
bydlení a pracovněprávních vztahů. Poradenství je poskytováno bezplatně a anonymně.   

V rámci služby není zajišťováno právní zastupování a sepisování dokumentů.

Na setkání se těší
poradci Občanské poradny Společnou cestou

Kde: KC Průhon, Socháňova 1220/27, Praha 17 (učebna proti výtahu)

Kdy: úterý 9 – 14 hod. a čtvrtek 9 – 12 hod.  (ke konzultacím neobjednáváme)

Více informací naleznete na www.spolcest.cz, tel.: 223 011 642
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8.	10.	Let’s	Go! – koncert mezinárodní akapelové skupiny, na programu 
afro – americké spirituály.
Kostel sv. Rodiny, od 17.00 hod., vstupné dobrovolné.

15.	 10.	 DUETINO – odpolední koncert, účinkují: Tomáš Rabas – kla-
vír, Johana Štětkářová – flétna, na programu W. A. Mozart, A. Dvořák, 
C. Saint-Saëns, G. Fauré a další.
Refektář, od 15.30 hod., vstupné dobrovolné.

19.	10.	Musica	Alternativa, amatérský komorní orchestr pod vedením 
Jaroslava Kořána a Jiřího Šimáčka, na programu: Johan Pachelbel, Jan 
Zach, Peter Warlock a Johan Battista Martini.
Refektář, od 15.30 hod., vstupné dobrovolné.

22.	10.	Dita	Hořínková – hudba plná emocí a nádherných romantických 
melodií, účinkují: Dita Hořínková – zpěv, Pavel Voráček – klavír, Petr Ma-
ceček – housle, na programu skladby A. Dvořáka, G. Giordaniho, J. S. Ba-
cha, C. Francka a dalších.
Kostel sv. Rodiny, od 17.00 hod., vstupné dobrovolné.

29.	10.	Francouzské	vábení, účinkuje: Duo Dacapo, Kateřina Macourko-
vá Hlaváčová – flétna, Michal Macourek – klavír, na programu F. Poulenc, 
G. Faurè a J. Ibert.
Kostel sv. Rodiny, od 17.00 hod., vstupné dobrovolné.

31.	10.	Trio	dívek	MBBM, účinkují: Mirka Famfulíková a Marie Křížová – 
zpěv Alžběta Lhotová – saxofon a klavír, na programu: jazzové skladby, 
písně Jaroslava Ježka a lidové písně.
Refektář, od 15.30 hod., vstupné dobrovolné.

1.	 11.	 –	 30.	 11.	 Okouzlení	 Šumavou – výstava fotografií Jaroslava 
 Páska.
Refektář, vstup volný.

2.	 11.	 Podzimní	 koncert	 s	 violoncellem, účinkují: Marek a Vladi-
mír Sůvovi – violoncelllo, doc. Věra Langerová – klavír, na programu:  
J. S. Bach, J. Suk, P. I. Čajkovskij, E. Douša, J. Pelikán a další, koncert se 
koná za přispění nadace OSA Partnerství.
Refektář, od 15.30 hod., vstupné dobrovolné.

5.	11.	Koncert	skupiny	USB – Utajená sbírka básní v písních, které při-
nášejí řadu otázek ohledně lásky, vztahů, víry, štěstí, životních ztrát… 
V písních, které nabízejí i odpovědi.  
Účinkují: Michal Svatý – kytara, zpěv, Veronika Součková – zpěv, klávesy, 
Roman Jeřábek – kytara, Stanislav Zemánek – basová kytara, Petr Pour – 
bicí.
Refektář, od 15.30 hod., vstupné dobrovolné.

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

Domov	sv.	Karla	Boromejského
program na říjen a začátek listopadu 2017

ve spolupráci s Řepskou zoologickou skupinou

pořádají křest knihy

RNDr. Jiřího Formánka, CSc., občana Řep

HNÍZDA PĚVCŮ ČESKÉ 
REPUBLIKY,

kterou vydala Academia v září 2017.

Program:

1.  O knize a autorovi 
(RNDr. Jaroslav Škopek, Ph.D.)

2.  Jak jsem se stal ornitologem 
(Prof. RNDr. Vladimír Bejček, 
CSc.)

3.  O řepských ptácích 
(RNDr. Lucie Brejšková, 
Ph.D.  & Martin Brejška)

4.  Křest knihy 
(doc. RNDr. Vladimír Hanák, 
CSc. & RNDr. Josef Smažík)

KC Průhon & Městská 
část Praha 17

Křest 

se uskuteční 

ve čtvrtek 19. října 

od 18 hodin 

v KC Průhon

Socháňova 1220/27, 

163 00 Praha 6 - Řepy



PROGRAM ŘÍJEN 2017 

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: 702 202 097, e-mail: info@pruhon.cz

LiStOVáNí s Robertem Ful-
ghumem: Opravář osudů

Přednášky a křest knihy: 
Hnízda pěvců ČR

Cestovatelská přednáška: 
Z Indie do Evropy

Divadlo pro děti:  
Kejklíř

Divadlo pro děti: Malá  
pohádka o veliké řepě

Divadlo pro děti:  
O Sněhurce

Divadlo pro děti:  
Ježibaby z Babína

Americký spisovatel Robert Fulghum se opět vrací do Česka, aby vyjel  
s projektem LiStOVáNí představit svou novou knihu Opravář osudů. Uvi-
díte také divadelní představení z knihy Co jsem to proboha udělal? a pak 
budete mít možnost si s Robertem Fulghumem popovídat a nechat si po-
depsat knihy. Několik z jeho titulů bude i na místě výhodně k mání. Hrají: 
Věra Hollá a Alan Novotný (alt. Jiří Ressler). Společenský sál KC Průhon. 
(vstupné 120 Kč/100 Kč studenti a senioři)

KC Průhon a MČ Praha 17 ve spolupráci s Řepskou zoologickou skupinou 
pořádají křest knihy Hnízda pěvců České republiky. Autorem je řepský ob-
čan RNDr. Jiří Formánek, CSc. Kniha vyšla v Academii v září 2017. Křest pro-
běhne za účasti doc. RNDr. Vladimíra Hanáka, CSc. a RNDr. Josefa Smažíka. 
V rámci akce proběhnou také tři přednášky: O knize a autorovi (RNDr. Jaro-
slav Škopek, Ph.D.), Jak jsem se stal ornitologem (Prof. RNDr. Vladimír Bej-
ček, CSc.), O řepských ptácích (RNDr. Lucie Brejšková, Ph.D., Martin Brejška). 
Společenský sál KC Průhon. (vstup zdarma)

Co se stane, když roztrháte zpáteční letenku z Indie do České republiky? 
Pak nezbývá nic jiného, než nabrat západní směr a pokusit se dostat domů 
po poušti. Autobusem, vlakem, stopem anebo jednoduše pěšky. Pavel 
Dobrovský vás na této přednášce zavede z Indie do Pákistánu, Afghánis-
tánu, Íránu a do Turecka, kde se po několikaměsíční cestě zaraduje: Koneč-
ně Evropa! Fotografie a videa vám ukáží tyto mediálně nechvalně známé 
země v pozitivním světle. Společenský sál KC Průhon. (vstupné 50 Kč)

Z části veselé představení na motivy pohádky bratří Grimmů s názvem 
Rampelník. Příběh je ze života a jeho snahou je přivést děti k poznání, že 
ne se vším se dá kupčit - že jsou hodnoty, které nejsou na prodej a nejsou 
ke koupi. Inscenace o jednom herci a desítkách postav. Vhodné pro děti 
od 5 do 10 let. Délka: 45 min. Společenský sál KC Průhon. (vstupné 40 Kč)

V malinkém domku nedaleko Prahy žije dědeček s babičkou. Na zahradě 
mají spoustu záhonků, kde roste cibule, brambory, ale i řepa. Jednou ba-
bička nařídila dědečkovi, aby řepu vytáhl a přinesl. Dědeček se ale vrátil 
s nepořízenou. Řepu totiž sám vytáhnout nedokázal… Najdou se v pub-
liku nějací pomocníci? Veselé představení nabídne také interaktivní část, 
během které se do děje zapojí i samotní diváci. Přijďte pomoct dědečkovi 
a babičce vytáhnout řepu ven. Hraje: Nezávislé divadlo. Společenský sál 
KC Průhon. (vstupné 40 Kč)

Jemně strašidelná klasická pohádka vsazená do poezie starých časů. Sta-
ré kufry, stojany na noty, trpaslíci z dřevěných špalíků a dokonce i loutka 
Sněhurky v životní velikosti. Během představení vám zahrajeme na různé 
nástroje - tibetské mísy, dešťová hůl, kytara, flétna, buben, zvonky a chře-
stidla. Délka: 45 min. Společenský sál KC Průhon. (vstupné 40 Kč)

Dvě ježibaby, Klotyldu a Matyldu, jednoho dne navštíví v lese Babíně van-
drovník Martin. Zlé ježibaby mu namluví, že jsou zakleté princezny a pokud 
je vysvobodí, dostane nejen dukáty, ale také půl království. Jak to všechno 
nakonec dopadne? Nechte se překvapit. Hraje: Divadlo bez názvu. Spole-
čenský sál KC Průhon. (vstupné 40 Kč)
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Dimitrij Kadrnožka:
Dveře barev dokořán

Malba, kresba, grafika. Výstava fenomenálního umělce, Dimitrije Ka-
drnožky, který zásadně reformoval akademii Escuela Superior del Arte  
v Havaně na Kubě. Jeho tvorba je zastoupena ve světových sbírkách 
výtvarného umění a nyní ji můžete obdivovat i v prostorách galerie KC 
Průhon. Výstava potrvá do konce října. Galerie KC Průhon. (vstup zdarma)
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Milí přátelé, protože podzim už nám začal, začneme i my. Den otevře-
ných dveří nám hezky odstartoval další sezónu a my se tak opět těšíme 
na pravidelná i nepravidelná setkání s vámi. Co vás u nás čeká v říjnu?
Pravidelný program je už nastartovaný, takže se na vás těšíme na Hrát-
kách rodičů s dětmi, angličtině pro maminky, józe i volných hernách.

Ale máme pro vás přichystané i zajímavé semináře a tradiční akce:

• 6.	 a	 7.	 října jsme pro vás přichystali seminář	 s	 fyzioterapeutkou	
	Jitkou	 Trčkovou zaměřený na správný psychomotorický vývoj dětí. Na 
seminář se hlaste, prosím, přímo na e-mail petra.snoblova@gmail.com.

• V půlce října, 19.	–	21.	10., se bude konat tradiční Podzimní	bazárek 
dětského oblečení. Prodávat se bude oblečení na podzim/zimu. Pro-
jděte skříně, připravte a označte své oblečení, ale hlavně, přijďte na-

koupit! Hlásit se můžete tradičně na e-mail mcrepik@gmail.com, bude 
vám přiděleno vaše prodejní písmenko a dostanete veškeré instrukce 
obratem na e-mail. 

• V říjnu si užijí děti hned podzimní prázdniny, sledujte náš web a face-
book, podle možností lektorek se pravidelný program rušit během 
prázdnin nebude.

• A říjen zakončíme bezpečně – v	pondělí	30.	října	se	od	18	hodin bu-
de opět konat Kurz	první	pomoci	u	nejmenších	dětí	– oblíbený, brzy 
obsazený a nesmírně důležitý seminář pro každého rodiče. Přihlášky na 
e-mail apechackova@fitmami.cz. 

za MC Řepík 
Zuzka Brázdová

Říjen v Řepíku

Přivítali jsme nové občánky
Letní pauza utekla jako voda, a tak jsme opět s nadcházejícím podzimem na radnici slyšeli 
dětský smích a žvatlání. Dopoledne 19. září se zde opět konalo vítání občánků. Také tentokrát 
ceremoniál proběhl hned dvakrát a celkem tedy bylo slavnostně přivítáno 18 dětí.

Celý program tak jako vždy připravily matrikářky 
z Odbo ru občansko správního. 
Přítomné přivítala svým projevem starostka Mgr. Jitka 
Synková, a pak již následovalo veselé vystoupení dětí 
z MŠ Socháňova pod vedením paní učitelky Paulové. 
Děti si na dnešní vítání připravily veselé pásmo pís-
niček a říkanek a jistě tak potěšily všechny přítomné.
Rodiče se svými ratolestmi pak z rukou starostky pře-
vzali květinu a drobný dárek, který jim bude společně 
s fotografiemi a natočeným DVD tento slavnostní den 
připomínat.

Novými občánky se stali:
Anna Burešová, Dominik Břeský, 
Tadeáš Kvapil, Andrea Žáková, 
Michael Ondra, Aneta Hejlová, 
Adéla Vejdovská, Vojtěch Burian, 
Klára Šafránková, Matěj Svata, 
Ondřej Kania, Tereza Milerová, 
Šimon Šupolík, Josef Mašata, 
Victoria Friček, Maxmilián 
Shaklein, Adéla Borovská,  
Samuel Čangel.

-ras-
Foto: Blanka Kučerová

Foto: -mish-
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Dimitrij Kadrnožka. Jméno, které v uměleckém světě není třeba předsta-
vovat. Pokud by se jeho životního příběhu chopil šikovný spisovatel, byl by 
to román plný dobrodružství, napětí a humoru. A právě tohoto slavného 
umělce jsme měli tu čest osobně potkat na vernisáži výstavy v řepském 
KC Průhon. Tato výstava zde bude k vidění až do konce října, tudíž si jí roz-
hodně nenechte ujít. Autor je i přes svůj pokročilý věk plný energie a laska-
vého humoru. Na vernisáž výstavy s názvem „Dveře barev dokořán“ přijel 
v doprovodu své ženy a bylo vidět, jak ho těší opětovné setkání s mnoha 
kolegy a přáteli. Úvodní slova a přivítání hostů patřila řediteli KC Průhon 
Aleši Koutnému a starostce městské části Jitce Synkové. Následně se ujal 

slova PhDr. František Malina, který si při-
pravil nesmírně poutavé vyprávění o životě 
mistra. Po něm řekl několik slov i sám autor 
a neopakovatelnou atmosféru doladily kou-
zelné tóny harfy v podání Mariany Jouzové. 
Jsme velmi rádi, že mají nyní všichni 
možnost prohlédnout si práci Dimitrije 
Kadrnožky přímo v řepském kulturním cent-
ru, rozhodně této možnosti využijte!

-mish-

Dveře barev dokořán

Oslavy jubileí našich nejstarších občanů patří v Řepích k oblíbeným  akcím. 
Další taková oslava se konala ve čtvrtek 7. září v Kulturním centru Průhon. 
Nejstarší oslavenkyni bylo neuvěřitelných 97 let! Tyto slavnostní  akce se 
pořádají v tradičním duchu. Nejprve jsou všichni přítomní přivítáni ma-
trikářkami z Úřadu městské části a následuje hudební pásmo v podání 
dětského muzikálového studia, které zkouší při ZŠ genpor. Fr. Peřiny pod 
vedením Miroslava Maxanta. Následně jsou na řadě osobní přání všem ju-
bilantům od starostky městské části Jitky Synkové, která spolu s ním pře-
dává všem oslavencům květiny a drobné dárky. Pro všechny přítomné je 
přichystáno občerstvení a samozřejmostí je i focení, jako vzpomínka na 
tuto událost. Velké díky patří matrikářkám, které svým citlivým přístupem 
nejen vytvářejí uvolněnou a příjemnou atmosféru pro všechny přítomné, 
ale zároveň s tím i hezké vzpomínky na tento významný den.

Svá	jubilea	oslavili:
Marie Kadeřábková, Libuše Švejkovská, Růžena Veselá, Anna Ondráčková, 
Markéta Bodešinská, Miroslav Sejkora, Vlasta Pilná, Otília Zýchová, 
Jana Benešová, Miloslava Hochmanová, Hana Al Muchantafová, 
Jiří Talacko, Zdeňka Stehlíková, Miluše Vokálková, Hana Lišková, 
Ivana Jelínková, Václav Rybáček a Karel Novotný.

-mish-

KC Průhon patřilo jubilantům

Foto: -mish-

Foto: Hana Pudilová
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Vážení spoluobčané, 
během léta, i nyní v podzimních dnech, zpracováváme druhou část Stra-
tegického plánu, tj. část návrhovou, jejímž obsahem je mj. vize, identifi-
kace rozvojových problémů, návrhy a opatření. 
Tedy zásadní část, která se týká budoucího vývoje naší městské části. 

V návaznosti na pokrok – zpracování dalších bodů Strategického plá-
nu – proběhne s vámi, občany, druhé	 veřejné	 projednání, a to dne 
31.	10.	2017	od	18.30	hod.	v	KC	Průhon, na které vás touto cestou srdeč-
ně zvu. 

Program
• představení závěrů SWOT analýzy
• představení vize rozvoje městské části
• představení rozvojových cílů
•  představení priorit a opatření naplňujících cíle rozvoje městské části
• prostor pro dotazy ze strany veřejnosti
Budete mít opět možnost se k tvorbě Strategického plánu na cokoliv do-
tázat, pro zpříjemnění setkání bude připraveno občerstve ní. Těším se na 
setkání!

Jiří Masopust, zástupce starostky

Strategický plán rozvoje 
Městské části Praha 17

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE  MČ PRAHA 17
Pozvánka

Na        veřejné projednání tvorby strategického plánu

Datum konání: 31. 10. 2017 v 18:30
Místo: KC Průhon, Socháňova 27, Praha - Řepy

Zapojte se do tvorby i vy!
Ob
če
rst
ve
ní

ZDARMA

2.

P17 strat plan A5 lndscp pozv 2.indd   1 05.09.17   10:56

Prázdniny jsou bezesporu časem cestovatel-
ským a poznávacím. Těší nás, že vy, naši čte-
náři, nezapomínáte přibalit Řepskou 17 do 
svých zavazadel a dokonce nás potěšíte i fot-
kou. A tak se s vámi můžeme podělit o dva 
výlety, které „projel“ zpravodaj během léta.
Časopis přibalil na zájezd do Anglie Adam 
Masopust a pozdrav z chalupy v Kutné Hoře 
nám zaslala Jana Ouzká. Oběma moc děkuje-
me!                                                             -ras-Foto: Adam Masopust

Řepská 17 
     opět na cestách

Foto: Jana Ouzká
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Vážení čtenáři,
jistě mnozí z vás se zájmem sledujete, jak pokračuje výstavba víceúčelového 
Sportovního centra Na Chobotě. Vždyť je to již více než půl roku, kdy proběhlo 
poklepání základního kamene – přesně tedy 20. března 2017. 
Ráda bych vás tedy v říjnovém čísle našeho zpravodaje informovala o tom, co 
se za tento půl rok na stavbě událo a jak stavební práce pokračují.

Na samém počátku bylo nutné provést likvidaci náletů, vybourat betonové 
plochy, které byly téměř po celé dotčené stavební ploše, započít s odtěže-
ním stavebních jam, montáž protihlukové stěny, likvidaci původních beto-
nových základů, pilot atd.
Po všech těchto likvidačních pracích následovalo vrtání pilot, a to u plá-
novaného objektu SO 02 (Bazénové centrum), kde bylo odvrtáno celkem 
99 ks pilot a to až do hloubky 11 metrů. Následoval objekt S 01 – tedy 

budoucí Sportovní hala, kde bylo provedeno celkem 73 ks pilot, a to také 
až do jedenáctimetrové hloubky. Pro informaci uvádím, že zde byly dosti 
komplikované základové poměry a musel být téměř u každé piloty geolog, 
který povoloval betonáž. 
A ještě přidám několik čísel pro zajímavost… Betonu do pilot bylo celkem 
zapotřebí přes 1000 m3, průměr pilot byl od 630 mm až do 1200 mm. Hlav-
ní objekty SO 01 až SO 03 spolykají cca 6000 m3 betonu a uloží se v nich 
800 tun betonářské oceli. Ocelové vazníky obj. Sportovní haly budou vážit 
přes 100 tun konstrukční oceli. Budou neseny železobetonovými sloupy 
vetknutými do pilot.
Stavba samotná však není jen o metrech krychlových betonu a tunách že-
leza, ale také o kilometrech kabelů a potrubí. V rámci hrubé stavby bylo 
potřeba vybetonovat šachty pro 5 výtahů, nebo nádrž na 200 litrů nafty 
pro záložní agregát. 

Městská část vysoutěžila provozovatele Sportovního centra, který byl 
schválen zastupitelstvem MČ dne 28. června 2017. Stala se jím společnost 
Infinit s.r.o. Společnost jsme vyzvali k tomu, aby se zúčastňovala pravi-
delných kontrolních dnů na stavbě a byla od začátku seznamována s prů-
během stavby. 
S tímto budoucím provozovatelem průběžně jednáme o případných změ-
nách, které vyplývají z jejich dlouholetých zkušeností s provozováním ob-
dobných center.
V tuto chvíli jsme schválili pouze změnu parametrů dětského bazénu, 
z původně plánovaného brouzdaliště vznikne bazén vhodný i pro plavá-
ní kojenců. Také bylo odsouhlaseno doplnění o parní kabinu, která bude 
součástí bazénové haly. 
Budoucí provozovatel nás také upozornil na možný deficit parkovacích 
míst. Rozhodli jsme se proto možnému problému předejít a vykoupili jsme 
sousední pozemek  o výměře cca 1000 m2 od soukromého subjektu. Zde 
bude možné vybudovat další parkovací místa.

Do konce letošního roku by měla být dokončena hrubá stavba a já doufám, 
že i nadále budou stavební práce pokračovat dle stanoveného plánu a pří-
ští rok Sportovní centrum otevře své brány nám všem.

Mgr. Jitka Synková,
starostka

Jak roste Sportovní centrum Na Chobotě?

Foto: Martin Marek

Foto: Tereza Vávrová
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1. září patří každoročně prvňákům. Nejinak tomu bylo i v Řepích. V 8 ho-
din ráno jsme již stáli před ZŠ genpor. Fr. Peřiny, pracovištěm v Laudově 
ulici, a doplnili tak obrovské množství rodičů a dětí, kteří přišli na dlouho 
očekávanou slavnost. Na tvářích dětí byla většinou patrná radost a oče-
kávání, ale viděli jsme i slzičky. Věříme ale, že uschly hned, jakmile si po 
slavnosti děti poprvé sedly do svých lavic a pocítily hrdost z toho, že jsou 
skutečnými žáky. 
My jsme tuto školu opustili hned po slavnosti a zamířili do ZŠ Jana We-
richa, kde proběhlo vítání hned dvakrát, aby působilo komornějším doj-
mem. A bylo tomu tak. Klidné, milé a plné vtipu. Poslední zastávkou byla 
ZŠ genpor. Fr. Peřiny v Socháňově ulici, kde naopak pojali slavnostní vítání 

nesmírně osobně a nebylo tedy nouze o zábavné momenty při předsta-
vování dětí. Každé z dětí totiž dostalo prostor se představit samo, takže 
kromě klasické varianty jména a příjmení jsme se setkali se zdrobnělinami 
a přezdívkami všech typů. 
V letošním roce prvňáčků opět přibylo. Věřili byste tomu, že se nám řady 
žactva doplnily o 265 dětí? Všem dětem ještě jednou přejeme, aby je školní 
docházka bavila a v učení a úkolech nalezly zábavu. Všem rodičům pak pře-
jeme nadhled a velkou dávku trpělivosti. Ono totiž naučit se učit je složitý 
proces, který ovšem, pokud se dobře zvládne, zůstane navždy. 

-mish-

Poprvé ve školních lavicích

Foto: -mish-

Foto: -mish-

Naše základní škola se v tomto roce zapojila do Výzvy č. 02_16_23 – Pod-
pora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ 
a ZŠ I.
Jedná se o projekt vyhlášený MŠMT, který je spolufinancován EU v rámci 
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Cílem tohoto 
projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompe-
tencích. Název našeho projektu je „DOMINO“.
V rámci projektu „DOMINO“ navštěvují naši žáci Čtenářský klub a Klub zá-
bavné logiky a deskových her. Každé pondělí pak probíhá pro přihlášené 
děti doučování z českého jazyka a matematiky. Všechny tyto aktivity jsou 
vedeny našimi pedagogy. 
Projekt je kromě dětí, zaměřen také na učitele, konkrétně na jejich další 
vzdělávání. Veškeré semináře vedou školitelé akreditovaní MŠMT.
Na začátku školního roku prošla většina učitelského sboru školením za-
měřeným na aktuální téma – inkluzi. U pedagogů mělo velmi dobrý ohlas. 
Během školního roku budou učitelé dále proškoleni na čtenářskou a mate-
matickou gramotnost a cizí jazyky.

Projekt nám v neposlední řadě také umožnil přímo ve škole poskytovat 
žákům i rodičům kvalifikovanou pomoc speciálního pedagoga, kterého 
mohou v případě potřeby kdykoliv kontaktovat.

Mgr. Jarmila Pavlišová,
ředitelka školy

Zapojili jsme se  
do nových projektů
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Je 7.40 a my dorazili na místo závodu, abychom postavili tratě, zázemí 
a také uklidili, aby se děti v 12 hodin mohly postavit na start finálového 
závodu Slavata Tour. Jak nejlépe popsat atmosféru a samotný závod je pro 
mne vždy náročné s ohledem na četnost akcí. Ale pro tuto reportáž si zvo-
lím čin, který se v ten den udál a byl jasným příkladem toho, co chci, aby 
děti a lidé pochopili na Slavata tour.

Miki	Kotopulos,	když	se	vzdává	své	výhry	pro	Martina.	
Při vyhlašovaní starší kategorie se jeden z vítězů, Miki Kotopulos, rozhodl 
věnovat svůj pohár a dary jednomu ze závodníků, který na trati bojoval na 
posledním místě na menším kole oproti ostatním. Miki tím chtěl podpořit 
jeho boj a to, že ten poslední závodník je stejně důležitý jako ten první. Ně-
kdo objíždí závody jen proto, aby si doma dělal velkou sbírku pohárů a me-
dailí, ale někdo jen pro obyčejnou myšlenku sportu. Jen to, že ho to prostě 
baví, a není důležité vyhrávat. Pro Martina to bylo překvapení, a i proto 
jsme se rozhodli ho ocenit horským kolem, aby už příště mohl závodit rov-
nocenně. Toto je Slavata tour, kde závodí děti z dětských domovů společně 
s dětmi z veřejnosti a dochází k vzájemné úctě a podpoře. Miki udělal finále 
Slavata tour tím, čím má být, a za to mu patří velký dík nás všech.

Josef,	který	dokázal	vybojovat	první	místo	a	také	své	první	kolo.
Nedošlo pouze na toto a díky Petrovi Vabrouškovi, který věnoval svůj dres 
do aukce, kterou sám spustil, se vybralo krásných 33 000 Kč, díky kterým 
můžeme podpořit další a další děti, které hledáme. Dorazil i Josef, který 
má velkou touhu závodit a chuť do sportu i přesto, že jeho osud není jed-
noduchý a stará se o něj jen jeho babička. I jemu jsme za jeho vítezství vě-
novali kolo a ještě ho oblékneme v Decathlonu. Těchto příběhů nacházíme 
více a více, a proto je pro nás důležité být mezi lidmi a dětmi. Nechci čekat 
doma u počítače, kdo mi bude psát, že něco potřebuje, ale chceme najít 
ty, kteří si o pomoc neříkají, ale bojují tam venku, mimo náš obývák nebo 
kancelář. Takové by společnost měla podporovat a pomáhat v jejich cestě.

Předání	kol	od	Renaty.	
Renata Čermáková ještě před samotnou akcí věnovala dvě kola do Dětské-
ho domova Plzeň a jsem opravdu štastný, že se lidé jako je ona přidávají 
a pomáhají. Cením si toho, že se na závod dorazila podívat a byla blízko 
i dětem samotným, mohla vnímat atmosféru a viděla i konkrétní děti, kte-
rým kolo věnuje. Pomoc tak není anonymní, ale konkrétní a spojuje samot-
né děti i dárce.

Finále Slavata tour se neslo v krásném duchu a pro mne to bylo to nejkrás-
nější, jak jsem mohl částečně uzavřít sezónu, která pro nás ještě zdaleka 
nekončí. Mohli jsme po celý den sledovat bojovnost všech dětí a vnímat 
jejich radost i zklamání, ale takový je sport – je spravedlivý. Krásné po-
háry, které zdobily stupně vítězů ještě před samotným závodem, v dětech 
umocňovalo jejich napětí a soustředění. 

Helena Kotopulu patří mezi ty nejlepší triatlonistky u nás a je to dvojná-
sobná mistryně republiky z letošního roku. I přesto na sebe oblékla re-
klamní oblek Klokana Ríši a po celou dobu bavila děti. Ještě před tím se 
svou partou kamarádů ze Zlína připravila 140 balíčků pro děti a perníkové 
medaile. To, že člověk něco dokáže, v očích ostatních neznamená, že je 
lepším. Nemohl jsem si přát lepší finále než toto. Byl jsem se svou rodinou 
a přáteli, kteří mi pomáhají naprosto nezištně, a to je pro mne to nejhezčí. 
Také moc děkuji Městské části Praha 17, firmě Manufaktura, Author, Na-
dačnímu fondu Albert atd. 

Tomáš Slavata a Helča Kotopulu

Fotogalerie naleznete na: http://tanithsebek.rajce.idnes.cz/ 
Slavata_Triation_Tour/

Foto: Archiv Tomáše Slavaty

Finále Slavata Tour 2017 – „Bojuj až dokonce“

Ve čtvrtek 7. září 2017 od 10 hodin uspořádal Klub senzačních seniorů Řepy 
2. ročník Přeboru Prahy 6 v pétanque dvojic seniorek a seniorů. Turnaj se 
opět konal na velkém hřišti softbalového týmu Storm Řepy v areálu ZŠ Ja-
na Wericha. Startovalo 16 týmů ze všech koutů stověžaté matičky Prahy 
a blízkého okolí – Ořechu a Lysolají. Odměněny šesti poháry byly tři dvoji-
ce. Zhruba polovina startujících hráček a hráčů má na letošní rok licenci. 
Ti mají zkušenosti z regionálních turnajů v pétanque a někteří i z přebo-
rů ČR jednotlivců, dvojic, trojic i seniorů veteránů v kategorii +55 let. 
Morálními vítězi celého turnaje v pétanque byla pro mne dvojice staros-
tek – současná starostka Prahy 17 Mgr. Jitka Synková a bývalá starostka 
Prahy 6 Ing. Maruška Kousalíková, které se staly nečekaným soupeřem pro 
zkušené hráče Ptáčka a Procházku ve druhém zápase. V prvním kole zvítě-
zily 11:3 nad dvojicí Vojáčková, Paterová. Ve druhém kole překvapivě po-
razily 11:5 manžele Hejnicovy. V závěru jim však vítězství přeci jen o malý 
kousek uteklo.  Josef Procházka

Přebor Prahy 6 v pétanque

Foto: -ras-
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Kdyby mi někdo před rokem řekl, že se nám podaří uspořádat festival 
sousedského typu v Řepích, asi bych mu to uvěřil. Ale kdyby mi někdo řekl, 
že se nám podaří dotáhnout organizaci 1. ročníku sousedského festivalu 
„Zažít Řepy Jinak 2017“ do takové velikosti a takového formátu, zcela jistě 
bych se mu vysmál!  
Je těžké uvěřit, že se mohlo spojit tolik na první pohled nesourodých 
a neslučitelných elementů jakými jsou například parta nezávislých 
rodičů, aktivistická organizace, státní instituce, několik státních 
institucí, amatérští domácí výrobci, profesionální stánkaři a podnikatelé 
a profesionální i amatérští umělci a vytvoří tak homogenní celek plný 
dobré nálady a pozitivních emocí! 
Jak jsem již psal v červnovém čísle Řepské 17, nápad uspořádat tento 
festival se zrodil během procházek a pikniků v Aktivním lesoparku Na 
Fialce, popřípadě v přilehlém lesoparku Motol. K dotažení a nasměrování 
celé organizace jsme se nechali inspirovat sdružením Auto*Mat a jejich, 
teď již celorepublikovým festivalem „Zažít město jinak“. Přestože jsme 
však, z technických a organizačních důvodů nemohli náš festival uspořádat 
ve stejný termín jako zbytek Prahy, neodvrátilo se vedení Auto*Matu zády, 
a pomohlo nám s prvotním rozběhem a poradenstvím se zábory, a zařadili 
nás také mezi pořádající obce a městské části. Do určité míry nám to 
uvolnilo ruce a dramaticky akcelerovalo význam slovního spojení „Zažít 
Řepy Jinak“. Za to jim patří velký dík. Ale od lidí, kteří si něco takového vzali 
za své, se to dá do určité míry očekávat. Co mě však skutečně překvapilo, 
byl přístup státních institucí ergo všech možných složek Magistrátu 
hlavního města Prahy, Policie České republiky a všech příslušných odborů 
radnice městské části Praha 17. Zde si dovolím dramatickou pauzu.
 …Každý rozumný člověk, který si prošel mašinérií papírování, tváří v tvář 
úřednímu šimlu, by to po prvních obdržených informacích, co všechno 
musí zařídit, koho všeho musí obejít a kdo všechno mu musí dát razítko, 
vzdal. Ztratil poslední zbytky nadšení, šel si dát chlebíček do nejbližších 
lahůdek a s lehkým tikem v oku by se na takto traumatickou věc jal navždy 
zapomenout. My jsme si řekli, že by byla škoda proflákat léto u vody a na 

dva měsíce se ponořili do pověstného 
Kafkova Zámku. Toto úsilí se nám 
zúročilo nad míru. Nejen, že jsme se 
vynořili se všemi potřebnými lejstry, 
ale také plni nadšení a naděje! Z toho, 
že ač se to možná nezdá, úředníci jsou 
tu opravdu někdy pro nás! Jestli mě 
osobně něco překvapilo, tak naprosto 
profesionální a vstřícný přístup všech výše uvedených složek! Nejenže 
nám paní na Magistrátu a TSK řekly, co máme udělat, dokonce nám 
pomohly zjistit komu, která z námi požadovaných parcel k záboru patří 
a velmi záhy nám připravily podklady k podepsání. Policie s podklady 
pro zábor byla jednoznačně ze všech nejrychlejší. A když jsme dorazili 
se všemi potřebnými smlouvami na příslušné odbory Prahy 17, tak to už 
byla vyloženě procházka po pláži. Vůbec bych řekl, že v Řepích jako by od 
začátku chápali náš záměr a snažili se být milí. Velké poděkování z tohoto 
místa patří Městské polici pro Prahu 17. Nejen, že se starali již několik dní 
dopředu, ale bez jejich úsilí v samotný den konání bychom festival asi ani 
neuskutečnili a pokud ano, tak ne v takové podobě. Bohužel totiž ne každý 
z řepských sousedů, chtěl za každou cenu konání našeho festivalu podpořit 
a i přes upozornění pomocí dopisů ve schránkách, článků v časopise 
a dopravních značek o řádném záboru Socháňovy ulice, většina nechala 
své auto v ulici zaparkované. Ale samozřejmě i to dokážu pochopit. Totiž 
ne každý chce nebo dokáže vystoupit ze své komfortní zóny a ne každý 
je nastaven tak, že najde odvahu zažít něco nového a na to konto vyjít 
několika pošetilcům vstříc. Ulice byla nakonec bez aut a plná lidí. Všem 
těm, kteří byli nuceni přeparkovat, děkuji a zároveň se omlouvám za 
omezení a komplikace. 
Jenomže když se pak odpoledne projdete po té samé ulici znovu, 
nepoznáte ji. Je plná veselých a nadšených lidí. Je plná stánků s jídlem 
a pitím. Je plná stánků místních občanů s jejich výtvory. Hračkami, ručně 
vyšívanými taškami a oblečením, vonnými svíčkami, čelenkami, brožemi. 

Jak jsme zažili Řepy jinak?
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Ručně malovanými obrazy a domácím 
medem! Můžete se nechat namasírovat 
nevidomými maséry nebo si nechat poradit 
od odbornice jak na nadváhu. Zacvičit jógu 
a posedět v čajovně. To všechno můžete 
a zažijete! A to podle nás stojí za to jednou 
za rok podstoupit.  
„Zažít Řepy Jinak“ však nebylo jen 
o „Socháňce“. Na ten den se proměnilo 
k nepoznání celé přilehlé okolí. Zahrada 
Klubu 17 a chodníky a palouky kolem 
KC Průhon, kde byl bohatý program pro 
děti i dospívající. Hodně se tančilo, zpívalo 
a tvořilo. Kdo chtěl, mohl se zapojit a také 
zapojil. Za obrovský prostor a zázemí vděčíme 
vedení Centra sociálně zdravotních služeb 
a jejich Klubu 17, v jehož zahradě většina 
dětského programu probíhala. Za budovou 
KC Průhon probíhaly lekce street dance nebo 
ukázky, kurzy a poradenství Fitness Clubu. 
No a nakonec báječný hudební program, 
který krásně doplnil a umocnil tu atmosféru 
pospolitosti a přátelství. Kromě začátku 
v lehce rockovějším rytmu se celé odpoledne neslo spíše v poklidných 
tónech klavíru a hlasů, ať už Řepského sousedské sboru nebo sboru 
Hravých hlasů. A když už jsme za šera všichni hltali mohutné šansony 
v podání Petry Hapkové, bylo kromě příjemné únavy v očích většiny 
přítomných možno číst radost a spokojenost.
Nedokážu ani na tomto prostoru vyjádřit všechna slova nadšení a díků. 
Vždycky se mi stane, že začnu sklouzávat k obsáhlému děkování a patosu. 
Ale na druhou stranu si pokaždé řeknu, mohu udělat pro všechny co 

s nadšením a mnohdy úplně zdarma pomůžou 
něco víc, než prostě slušně poděkovat? Je to 
kolikrát vlastně to jediné co můžu udělat. 
Děkuji především celému našemu realizačnímu 
týmu. Helence, Alence, Zuzce, Kristýnce, Míše, 
Pepovi, Martinovi a našim rodinám, bez nichž 
bychom to vůbec nedělali. Vedení a otevřenému 
přístupu Kulturního centra Průhon, pro který, 
jak se někdy zdálo, není nic nemožné! Musím 
poděkovat bezpečnostní agentuře Adestra, za 
partnerství a podporu. Naprosto nechápu, jak 
jsem vůbec mohl, byť jen na okamžik připustit, 
že by se takový festival mohl obejít bez dohledu 
bezpečností agentury. Také musím poděkovat 
Martinu Markovi, který se na poslední týden 
před začátkem akce stal na krátkou chvíli skoro 
členem týmu. Děkuji klukům ze Šalandy. Děkuji 
všem, kdo se jakkoliv zapojili, přinesli stánek 
nebo se věnovali dětem a všem návštěvníkům! 
Děkuji Úřadu městské části Praha 17 za 
podporu a dokonce aktivní účast.      
Víte, domnívám se osobně, že sousedské 
vztahy jsou velmi důležité. Zvláště na takovém 

prostoru jakým je velkoměstské sídliště. Ale každý dobrý vztah je založen 
na důvěře. A té se nám dostalo nad míru. Nejen od všech partnerů, ale tu 
důvěru jste nám projevili právě vy, naši sousedé, tím, že jste buď pomohli 
anebo přišli. Že jste přišli v takovém množství a zůstali s námi. Dělali jsme 
vše proto, abychom ji nezklamali, a přijde-li další příležitost, pokusíme se 
ji nezklamat!

Za realizační tým 
Josef Dirbák

Tak jako každoročně, i letos, slaví v polovině září Klub 17 své narozeniny. 
Je to neuvěřitelné, ale v letošním roce toto nízkoprahové zařízení oslavilo 
již 10 let své existence. Od samého začátku v jeho čele stojí dvě úžasné dá-
my – tedy Jana Štěpánková a Mgr. Monika Čermáková, které se svědomitě 
starají o jeho chod, za což jim jistě patří velký dík. 
Oslava se určitě vydařila ke spokojenosti všech přítomných, gratulovat 
samozřejmě přišli nejen zástupci vedení řepské radnice – tedy starostka 
Mgr. Jitka Synková a její zástupci Jiří Masopust a Martin Marek. Chybět ne-
mohla samozřejmě ani patronka klubu Valerie Zawadská. Ani letos nebyla 
nouze o soutěže, hry a zábavu.
Bylo opravdu z čeho vybírat. Každý, kdo měl zájem, sbíral razítka na jed-
notlivých stanovištích a následně získal slosovatelný lístek do tomboly. 
Takže se malovalo, tvořilo, házelo, ale také tančilo, dokonce byla mož-
nost si vyzkoušet i nástřik grafitti pomocí připravených sprejů. A kdo ne-
chtěl soutěžit, využil hřiště, takže po celou dobu bylo na zahradě Klubu 

velmi živo. Součástí oslav byla i hudba v podání Živého Jukeboxu Jana 
Roušara, která zpříjemňovala odpoledne známými pohádkovými písnič-
kami. Jako host vystoupila i finalistka televizní soutěže Česko Slovensko 
má talent Tereza „Tessie“ Bártová, která jako malá sama do klubu cho-
dila.
Ještě jednou tedy přejeme řepskému Klubu 17 hodně spokojených dětí, 
stále skvělé nápady a mnoho úspěšných let další činnosti.

-ras-

Klub 17 oslavil 10. narozeniny

Foto: -ras-

Foto: -ras-



Řepy a Praha 17?
Mnohokrát jsem byl tázán, především mladší generací, proč zrovna naše 
městské část nese číslo 17 a podle jakého klíče bylo číselné členění Prahy 
budováno. Na to opravdu neumím odpovědět –  ale i když??? Pokud k této 
úvaze popustíte trochu uzdu pověry, a to prosím berte s nadsázkou, spíše 
s humorem, tak možná městská část Praha 17 není zřejmě až tak náhod-
ná. Toto číslo zasáhlo stařičkou naší řepskou obec v historii mnohokrát. 
Proto si stručně některé mezníky s touto číslicí v dlouhodobé historii při-
pomeňme.

Nejvíce	 hlavních	 historických	 událostí	 se	 tady	 odehrávalo právě	
v	17.	století,	v	době	a	po	bitvě	na	Bílé	Hoře.
Řepy byly osudově spjaty s Bělohorskou bitvou, neboť velká část bojiště 
se nacházela na našem území, tady na Bílé Hoře, která je součástí Řep 
(1620).
Dva roky poté, přesněji r. 1622, vyzval arcibiskup k veřejné sbírce na vý-
stavu poutního místa v místech této hrůzné bitvy. Vítězství císařských 
vojsk se tehdy přičítalo zázračnému účinku Panny Marie, a tak za tři ro-

ky, tedy roku 1623, i díky veřejné sbírce, byla na Bílé Hoře vybudována 
čtyřhranná kaplička zasvěcená sv. Václavu. V den výročí vítězství císař-
ských vojsk v ní pak byly slouženy bohoslužby jak v jazyce německém, 
tak českém. 
Historické prameny z roku 1704 uvádí, že tato kaplička pak časem téměř 
zpustla. Roku 1705 se však torzu zmiňované čtyřhranné kapličky dosta-
lo opravy. Stavební práce se protáhly na několik let. Dokončené byly ro-
ku 1729, kdy se dostavěl celý komplex kostela na Bílé Hoře do přibližně 
dnešní podoby, jak už ho známe. 
To jsme však předešli událostem, a tak se vraťme do žhavých let událostí 
pobělohorské bitvy. Roku 1628 za přítomnosti císaře byl v těsné blízkosti 
původní čtyřhranné kapličky položen základní kámen pro stavbu kláštera 
řádu Servitů, který měl být zasvěcen právě Panně Marii. Ten však poničili 
svými nájezdy a rabováním roku 1631 Sasové. Následně roku 1632 a 1634 
byl vydrancován Albrechtem z Valdštejna. Dílo zkázy dokonali roku 1639 
Švédové pod vedením generála Bannera. Znesvěcení tohoto místa jmeno-
vanými přimělo Servity roku 1673 areál prodat. Později se z něho stala 
známá Velká hospoda na Bílé Hoře, dnes mj. popisné číslo 1 v Řepích a ze 
zamýšleného kostela vznikl bytový dům.

Ve vzpomínkách na 17. století nelze také opomenout další historický kle-
not, který velkou částí zasáhl naší obec. Do klášterního komplexu Panny 
Marie Vítězné již od jeho vzniku putovaly tisíce poutníků z celých Čech. 

Oblíbená poutní tradice byla podnětem ke vzniku další slavné pouti – cesty 
od Hradčan, přes Bílou Horu až ke klášteru v Hájku u Jenče. Roku 1720 až  
1724 bylo vybudováno 20 poutních kapliček, neboli zastavení. Na jejich 
realizaci se mj. podíleli donátoři hrabě z Vrbat, hrabata Josef a František 
z Valdštejna, dále hrabě Šlik, František Josef Černín s hrabětem Breedy, 
kníže Lobkovicz, nebo také velkovévodkyně Anna Toskánská.

Na pohlednici z třicátých let minulého století komplex kostela Panny Marie 
Vítězné na Bílé Hoře a Mohyla na počest Bělohorské bitvy, jak jí mnozí ještě 
matně pamatujeme. Dnes vzala za své, rukami nenechavců a sběratelů 
suvenýrů zcela rozebrána. 

Jedna z kapliček poutních zastavení na ulici Karlovarské v roce 1943. 
Dnes z důvodu rozšiřování této komunikace přestěhována a nádherně 
zrekonstruována vedle kostela Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře.
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Historie si také zaslouží připomenout vlastníky či držitele části řepské 
 obce v 17.	století.	Byl jím poslední potomek rodu Žďárských hrabě Eusebia 
(1670). Po jeho smrti přešla tato část obce do držení jeho sestry Barbory 

Johany, provdané za hraběte  Careta – Millesima. Kromě Řep jí patřil v le-
tech 1688–1697 také Zličín. Tento majetek prodala hraběti Karlu Jáchy-
movi Bredovi, který obě obce připojil k tachlovickému panství. V majetku 
rodiny Bredů zůstalo panství až do roku 1732, kdy přešlo (pravděpodobně 
dědickým řízením) do majetku potomkům knížecího rodu Toskánského. 
Druhá část Řep, jež náležela záduší sv. Valentina, byla zřejmě v roce 1758 
prodána nejvyššímu purkrabství. Podle tereziánského katastru zde hospo-

dařily v té době tři statky. V části vsi, jež patřila k tachlovickému panství, 
byli čtyři sedláci. Z roku 1785 pochází zmínka o Chrášťanech a Řepích – 
vesnici s kostelem: „Chrasstiany; Rzep ein Dorf und Kirche“. Já jen dodám, 
a v minulosti jsem to již zmiňoval, že naše obec se pyšnila v té době dvě-
ma a později třemi kostely (sv. Martina, Panny Marie Vítězné a sv. Rodiny 
v klášteře řádu sv. Karla Boromejského), čímž se krom měst mohlo pochlu-
bit jen několik málo vsí.   
Název obce v 17. století	se používal	Ržeppi (1684), kdy na přelomu tohoto 
století a 18tého došlo k hláskové změně Žepy – Řepy. 
Za zmínku také stojí rok 1796 (20. 8.), kdy se narodil legendární loupežník 
Václav Babinský, který je pochován na místním hřbitově.
Dům s číslem popisným 17. vlastnila v Řepích rodina Holasova, staroused-
líkům v tomto domě již známá rodina pod jménem Mikešů. 

Takto bychom mohli pokračovat, místa vyhraněná pro historii jsou však 
velmi omezená.

Jaroslav Hájek,
zástupce starostky
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Tato kaple v roce 1943, taktéž zrekonstruována z prostředků naší MČ, zdobí 
na svém původním místě výjezd z Řep na Hostivice.

Novodobá	historie
17.	ledna roku	1895 založili mj. i řepští řetězokováři vlastní druže-
ní kovářů, dnes je po nich pojmenována v horní části starých Řep 
ulice Řetězokovářů.

17.	4.	roku	1993 proběhla v obci současně s Břevnovským klášte-
rem velkolepá oslava milénia.

Obvod Prahy	17 vznikl v červnu roku 1994.

V	letošním	roce,	tedy	2017	jsme si připomněli hned několik výročí:

•  V lednu 125 let od vzniku dobrovolných hasičů v Řepích.

•  V červenci 145 let od vzniku železniční trati do naší obce 
Smíchov – Řepy – Hostivice.

•  Dále 90 let od prvního autobusového spojení  
Košíře – Řepy – Sobín.

Na pohlednici z třicátých let minulého století je vyobrazen památný 
hostinec „Velká hospoda na Bílé Hoře“ a sbírky z Bělohorské bitvy. Mnozí 
z náš ještě tuto výstavu pamatujeme, neboť byla součástí školních prohlídek 
a exkurzí. Po velké rekonstrukci v 70. a 80. letech minulého století tehdejší 
Mezinárodní organizací novinářů (MON), která objekt vlastnila, tyto 
unikátní historické předměty zmizely neznámo kam. 

Původně zamýšlený kostel na snímku z roku 1943, který měl být součástí 
zmiňovaného kláštera řádu Servitů. 



Privatizace našeho domu proběhla v roce 2009. Jedná se o dům, ve kterém 
je 45 bytů 3+1 a 3 garsoniéry. Jeden z prvních úkolů, který si náš výbor 
Společenství Laudova stanovil, byla výstavba vlastní domovní kotelny. Vy-
hodnotili jsme situaci, že výroba tepla z centrálního zdroje je ekonomicky 
i technicky zcela nepřijatelná. 

Je všeobecně známo, že výroba tepla pro topení a ohřev teplé vody je nej-
efektivnější, pokud se vyrábí přímo na místě spotřeby. Odpadnou ztráty 
ve výměnících a několikasetmetrové rozvody do jednotlivých domů. Tím, 
že se nevytápějí trávníky a použijí se kondenzační plynové kotle, lze do-
sáhnout velmi významných úspor. U běžného plynového kotle jsou spaliny 
odváděny přímo do komína. Teplota těchto spalin, které obsahují velké 
množství vodních par, se pohybuje v rozmezí 130 až 180 °C. Kondenzační 
kotel dokáže toto teplo dále zužitkovat. Spaliny procházejí výměníkem, 
kde zkondenzují a slouží pro předehřev vody v top-
ném systému. Teplota spalin odcházející do komína 
je kolem 40-60°C. Celková reálná účinnost spalo-
vání, charakteristická pro kondenzační plynové 
kotle, se tedy blíží až 98%. 
V našem případě bylo nejjednodušší zpracovat pro-
jekt. Ten byl hotov za tři týdny. Následovalo jedná-
ní z úřady, které trvalo skoro dva roky. Výčet všech 
problémů při získávání stavebního povolení by za-
bral velmi mnoho místa. Nejvíce se na problémech 
podepsala Pražská teplárenská, která dělala vše 
možné, jen abychom stavební povolení nezískali. 
V určité fázi všech jednání nám velice pomohlo vy-
jádření Státní energetické inspekce, od které jsme 
dostali souhlas. SEI konstatovala, že vybudování 
vlastní domovní kotelny není v rozporu s energe-
tickým zákonem a pokud pro nás není připojení na 
centrální zdroj tepla ekonomicky výhodné, nemů-
že platit povinnost připojení na tento zdroj. Navíc 
jsme splňovali zlepšení ekologického hlediska, ne-
boť jsme měli v projektu dva kondenzační plynové 

kotle, které jednak spotřebují mnohem méně plynu než 35 roků staré kotle 
centrálního dodavatele a především jsou mnohem ekologičtější. Z komínu 
jde nejvíce vodní pára. Při kondenzaci se odlučují škodliviny (kondenzují) 
a jsou odváděny do kanalizace, a to je mnohem ekologičtější pro ovzduší.
Stavební povolení jsme nakonec získali v prosinci 2011. Kotelna byla zho-
tovena za dva týdny. Stála nás 926 tis. Kč. Na kolaudaci jsme mimo jiné 
museli doložit měření hluku v bytě nad kotelnou. Bylo naměřeno 21 dB. 
Měření se muselo přerušovat při průjezdu tramvaje nebo průletu letadla 
(hodnocení hluku: šepot, velmi tichý byt a velmi tichá ulice odpovídá úrov-
ni 30 dB).
Náklady na výrobu tepla z domovní kotelny můžeme rozdělit na náklady na 
samotné palivo – zemní plyn a ostatní náklady. Do ostatních nákladů patří 
náklady na elektrickou energii, technologickou vodu, náklady na opra-
vy, údržbu a revize. Dalšími náklady jsou náklady na samotnou investici, 
tzn. odpisy. 
Naši kotelnu máme osazenou dvěma nástěnnými kondenzačními kot-
li Buderus Logamax plus GB162-100 s připojovací čerpadlovou skupi-
nou, o jmenovitém výkonu 99 kW (celkový instalovaný výkon kotelny je 
198 kW), jedná se tedy o kotelnu III. kategorie dle ČSN 07 0703. Z toho 
vyplývá, že nepotřebujeme topiče a nemáme tak další výdaje na provoz. 
Provoz kotelny zabezpečuje výbor, který byl řádně proškolen. 
Spotřeba tepla se udává v gigajoulech (GJ). Hned v prvním roce provozu 
kotelny jsme vyrobili 1 GJ tepelné energie za 357 Kč. Identickému domu 
Laudova 1003 účtovala Pražská teplárenská, a.s. 780 Kč/GJ. Celková úspo-
ra v prvním roce provozu tedy činila 518 tis. Kč. Již v té době činila návrat-
nost investice 1 rok a 9 měsíců. Výhodou není jen veliká finanční úspora, 
ale podstatně méně exhalací, neboť oproti centrálním zdrojům tepla se 
spálí mnohem méně plynu.
Další výhodou je, že obyvatelé domu si užívají nezávislost v rozhodování 
o dodávkách tepla v přechodných obdobích, kdy se kdykoliv, bez rozhod-
nutí zvenčí, mohou rozhodnout o spuštění systému vytápění. Navíc teplá 
voda z nové kotelny teče čistá a bez nežádoucích příměsí, což nebylo dříve 
pravidlem. 
S uvedeným stavem úspor jsme ještě nebyli spokojeni a šli jsme ještě dá-
le. Protože otopná voda z centrálního zdroje byla velmi znečištěná, došlo 
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„Řepy byly plíce Prahy a teď je to popelník“
Vyhodnocení pětiletého provozu vlastní domovní kotelny Laudova 1025–1027 a reakce na klamavou reklamu uveřejněnou 
v deníku Metro dne 30. 5. 2017 pod názvem „Řepy byly plíce Prahy a teď je to popelník“. 

Foto: Václav Stejskal

Foto: Václav Stejskal
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Tento nenáročný výlet je určen pro všechny věkové skupiny, zejména však 
pro malé i velké kluky – nadšence vojenské techniky, ale i pro všechny, kdo 
se zajímají o naši historii. Vojenské technické muzeum Lešany je součástí 
Vojenského historického ústavu Praha. 
Nachází se hodinu jízdy vlakem z Prahy – Braníka do Krhanic, kde vystou-
píme, přejdeme most přes Sázavu a po pár set metrech staneme před bra-
nou muzea.
Muzeum je umístěno v areálu bývalých dělostřeleckých kasáren od ro-
ku 1996. Rozsáhlou a neustále doplňovanou expozici tvoří více než 
700 tanků, kanonů, obrněných transportérů, nákladních i osobních vozi-
del, motocyklů, raketové, ženijní, spojovací a požární techniky.
Nalezneme tu i expozici železničního vojska. Rozsáhlostí sbírek a unikát-
ností vystavovaných exponátů patří k nejvýznamnějším evropským insti-
tucím v oboru.

Objekty jsou k vidění v 10 halách, 6 přístřešcích i na volném prostranství. 
V muzeu se konají i akce s prezentací techniky v pohybu. Vrcholem tako-
vých akcí jsou Tankové dny.
Projděme se vojenskou historií od roku 1890, kdy jsme patřili k rakousko-
-uherské říši, seznamme se s činností a významem československých legií 

v bojích 1. světové války, připomeňme si 20 let samostatného Českoslo-
venska, 2. světovou válkou, účast našich dobrovolníků v zahraničních mi-
sích (např. v pouštích severní Afriky), smutné období Protektorátu Čechy 
a Morava, osvobození naší země v roce 1945, osvobození západních Čech 
i Ostravskou operaci. Nemalá část výstavy je věnována období studené vál-
ky. Jsou zde k vidění jak raketové komplexy sovětské výroby, které byly ve 
výzbroji ČSLA, tak zbraně tehdejšího protivníka – NATO. K vidění je make-
ta bunkru československého opevnění z našeho pohraničí z doby nástupu 
německého fašismu, železná opona, která byla spuštěna na našich hrani-
cích po nástupu další, tentokrát komunistické totality. Uvidíme dobovou 
autodílnu i spojovací ústřednu a jak se spojovací technika vyvíjela. Občas 
zaslechneme od těch, kdo ještě zažili povinnou základní vojenskou službu, 
výkřik: „Jé, na tomhle jsem jezdil!“
Pro znavené návštěvníky je tu stánek, kde si, dle „Rozkazu dne“ lze vybrat 
malé občerstvení, pivo, limonádu či kávu, nebo zakoupit suvenýr. Otevře-
no je vždy od 9.30 do 17.30 hod.
V červnu a září pouze o sobotách a nedělích, v červenci a srpnu denně 
kromě pondělí. Vstup zdarma. Hezké zážitky a šťastnou cestu!

Jan Bösser

Vojenské muzeum v Lešanech

Foto: Jan Bösser

Foto: Jan Bösser

k znehodnocení termostatických hlavic Danfos na radiátorech, kterým se 
zkrátila životnost na pět let. Přistoupili jsme k jejich výměně, a zároveň 
k přidání regulačních ventilů na každý radiátor, abychom mohli provést 
termohydraulické vyvážení celé topné soustavy. Došlo k dalšímu výraz-
nému snížení nákladů. Dále provádíme každým rokem výběrové řízení na 
všechny dodavatele revizí a údržby. 
V loňském roce nás již stála výroba 1 GJ tepelné energie 268 Kč. Soused-
ní dům Laudova 1018–1019 platil za dodávku tepla z centrálního zdroje 
821 Kč za 1 GJ. Spotřeba tepelné energie na vytápění u nás činila 718 GJ 
a na ohřev teplé vody 451 GJ. Z toho vyplývá, že při celkové spotřebě 
1169 GJ jsme za rok 2016 ušetřili 646 480 Kč. Pokud bychom nyní počítali 
návratnost investice do kotelny, tak by činila 1 rok a 5 měsíců. Ne 56 roků, 
jak je uváděno v klamavém inzerátu.
Ještě bych chtěl zmínit, že v inzerátu je uvedeno, že z komína se šíří zá-
pach spáleného uhlí a dopadají zplodiny na parapety. Asi je uvedený dům 
připojen na nějaký jiný zdroj zemního plynu. U nás necítíme žádný zápach, 
ani se nevytváří pevné zplodiny, i když používáme stejný plyn při vaření na 
sporáku v kuchyni. Také u nás platí fyzikální zákony a teplý vzduch z komí-
na stoupá směrem vzhůru. V této souvislosti musím zmínit, že kominická 
lobby prosadila u poslanců zákon o provádění revize komínů každý rok. 

V zákoně se vůbec neřeší rozdíly u komínů pro vytápění pevnými palivy, 
které mohou potřebovat při určitých podmínkách údržbu ještě častější 
a u komínů pro vytápění plynem. Pokud máte u vytápění plynem konden-
zační kotel, který produkuje převážně vodní páry, oxid uhličitý a trochu 
oxidu siřičitého, je úplně zbytečné provádět revizi jednou ročně. Po pěti 
letech máme nerezový komín stále jako nový, bez jakýkoliv usazenin. Ale 
revizi jsme museli zbytečně platit každý rok. U spotřebičů na plynná paliva 
je požár spalinové cesty prakticky vyloučen jejich konstrukcí a teplotou 
spalin. 
Na závěr bych ještě uvedl, že jsme se chtěli chovat ještě více ekologicky 
a nechali si zpracovat projekt na ohřev teplé vody pomocí solárních ko-
lektorů. Výpočty vycházely, že návratnost investice je 21 roků a uváděná 
životnost solárních panelů v té době byla 15 – 20 roků. Bez podstatné 
dotace nemá význam se touto otázkou zabývat. Pokud ovšem neplatíte 
821 Kč za 1 GJ.

Čím více domovních kotelen s kondenzačními kotli budeme v Řepích mít, 
tím méně zde bude exhalací.

Ing. Václav Stejskal,
předseda Společenství Laudova 1025 – 1027



PROGRAM
ŘÍJEN
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Divadlo pro děti:  
Princezna na hrášku

Divadlo pro děti: Pohádky 
z mechu a kapradí

Zahájení divadelního  
listopadu

Divadlo pro děti:  
Jak na obra

Divadlo pro děti: Pohádky 
zahradníčka Pepina

Hudební večer  
s Martinem Krulichem

Víte, jak se pozná opravdová princezna? Stačí k tomu trošku hrášku. Nevě-
říte? V naší pohádce hledá princ urozenou nevěstu. Jednoho večera, kdy 
venku zuřila ohromná bouřka, se však ozvalo klepání na dveře. Loutkové 
divadlo na motivy známé pohádky. Hraje: Sváťovo dividlo. (vstupné 40 Kč)

Veselá pohádka plná hravosti, humoru a písniček Václava Čtvrtka. Dale-
ko za lesem na pasece, pod stromy, v pařezové chaloupce pod mechem  
a kapradím, žili dva skřítci. Menší a zavalitější Vochomůrka a vyšší a hube-
ný Křemílek, kteří jsou velcí kamarádi a nedají bez sebe ani ránu. Křemílek 
s Vochomůrkou v chaloupce společně hospodaří a zažívají nejrůznější si-
tuace. Hraje: Nezávislé divadlo. (vstupné 40 Kč)

Oslavte s námi sváteční odpoledne se sklenkou dobrého vína či piva  
 a obohaťte se jedinečnými hudebními a divadelními zážitky. Hned po 
slavnostním zahájení za účasti vedení MČ Praha 17 se můžete těšit na-
příklad na řepského harmonikáře, živou kapelu a hlavně také na diva-
dlo. Představení zároveň odstartuje listopadový divadelní festival v KD 
Bílá Hora se známými herci. Po celé odpoledne budou v naší restauraci 
probíhat degustace vín od našich vinařů a nebude chybět ani výběrové 
prosecco. (vstupné dobrovolné)

Krásná princezna Juliana je v nesnázích! Kdo ji zachrání ze spárů hrozivé-
ho obra? Své plány začnou střádat Honza a Honza. Dva odvážlivci mají 
nejen stejné jméno, ale dokonce i stejnou tváří. Jsou to totiž dvojčata. 
Který z nich si ale nakonec získá princeznino srdce? (vstupné 40 Kč)

Živé představení plné zábavných příběhů zahradníčka Pepina. Nebudete 
se stačit divit, co se na takové zahrádce dá zažít. Příběhy jsou známé, ale 
i méně známé a především naučné. Představení se odehrává za pomocí 
loutek, ale i reálných herců. Hraje: Nezávislé divadlo. (vstupné 40 Kč)

Nenechte se odradit pověstným pátkem 13. a přijďte s námi strávit příjem-
ný večer plný živé hudby. Martin Krulich, frontman kapely Živá huba, vám 
zahraje a zazpívá folk/country/rockové pecky. Stačí se jen zaposlouchat, 
nebo vyrazit přímo na taneční parket. Délka 3 hod. (vstupné dobrovolné)

NEDĚLE 15:00   

NEDĚLE 15:00

SOBOTA 15:00

NEDĚLE 15:00

NEDĚLE 15:00

PÁTEK 19:00

08

22

28

15

01

13

Kulturní dům Bílá Hora, Ke Kulturnímu domu 14, 163 00  Praha 6 – Řepy,  
tel. provoz a pronájmy: 721 213 944, provoz@kdbh.cz, tel. produkce: 777 320 390, 
produkce@kdbh.cz, www.kdbilahora.cz, facebook.com/kdbilahora.  
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Nově zrekonstruovaný KD Bílá Hora vám každý listopadový čtvrtek od 19 hodin 
přinese jedno skvělé divadelní představení tak říkajíc „až pod nos“. Předsta-
vení to budou skutečně rozmanitá a plná známých hereckých osobností. Již 
nyní vám poodhalíme, na co například se můžete těšit dále v listopadu:

UŽ	ZASE	MILUJU!
Komedie, v níž se spouští (nejen) múzy aneb šou jednoho pianisty a dvou 

náruživých múz.
Hrají a zpívají: Michaela	Dolinová, San-
dra Pogodová, Klavírista: Václav Tobr-
man
„Přijdou ženy – budou emoce. Přijdou 
múzy – bude sranda.“ Herečky a zpěvač-
ky Michaela Dolinová a Sandra Pogodo-
vá prozradí tajemství služebních cest, 
pánského dechového orchestru, exis-
tenci mužských buněk a nesmrtelnosti 
ženství. 
Představení je určeno především pro 
publikum, které je ochotno si během ko-

medie dát skleničku a konverzovat s múzami. 

ANI	ZA	MILIÓN!!!
Hrají: Michaela	Kuklová a Lukáš Lang-
majer
Jacqueline má za manžela anglického 
velvyslance, přesto je to Francouzka tě-
lem, duší i původem. Má dvě děti a kuf-
řík s milionem eur, který je ochotna dát 
každému, kdo si ho zaslouží. Nenávidí 
venkov, samotu a obyčejnost. Lambert 
manželku nemá, utekla od něj. Zato má 
námořnickou duši a svůj maják, o kte-
rý se stará čtyřiadvacet hodin denně, 
sedm dní v týdnu. Miluje venkov, samo-
tu a obyčejnost. Jeden druhého neznají, a kdyby vše bylo jak má, nikdy by 
se ani nesetkali. Co má společného zpustlý strážce majáku s madam z nej-
vyšší francouzské společnosti? Vůbec nic! Přesto spolu stráví den a noc na 
bohem zapomenutém místě, bojují o holý život a mají společné tajemství, 
které navždy spojí jejich existence. 

Se	 známými	 představitelkami	 těchto	 představení	 vám	 přinášíme	
krátký	rozhovor:
Jaký	je	Váš	vztah	k	Bílé	Hoře	a	Řepím,	je	to	poprvé,	co	jste	sem	
zavítala?
MÍŠA DOLINOVÁ: Musím přiznat, že to byla oblast, kam jsem se moc nedo-
stávala. Já jsem z centra Prahy a nyní ze Střížkova. Během zkoušení muzi-
kálu „O chytré princezně“ jsem začala poznávat krásy těchto míst. Jezdila 
jsem docela často dvaadvacítkou a to je jedna z nejkrásnějších tramva-
jových tras. Jen si na ni musí člověk udělat více času. Prostě si dovedu 
představit, že bych tu ráda bydlela.
MÍŠA KUKLOVÁ: Bohužel, tyto části Prahy neznám dobře, kromě Hornba-
chu. Ten znám výborně včetně přistávání letadel nad ním.
Známe	Vás	zcela	určitě	všichni	z	TV	obrazovky	–	Míšu	D.	coby	
moderátorku,	Míšu	K.	coby	filmovou	princeznu.	Ale	kde	všude	
Vás	v	současné	době	můžeme	vidět	a	jakým	dalším	oblastem/
činnostem	se	věnujete?
MÍŠA DOLINOVÁ: Musím se zmínit o nově otevřeném Divadle Na Perštýně 
v centru Prahy. Už pravidelně hraje. Odpoledne, večer i dopoledne. Mám 

tam komedii Už zase miluju! A pro taky puberťáky a trapas nepřežiju!! Ji-
nak na šestce hraji v divadle Semafor komedii Domácí štěstí s Ivou Hüttne-
rovou a Davidem Suchařípou. 
MÍŠA KUKLOVÁ: V současné době hraji v představeních Kšanda v hlavní roli 
s Jardou Sypalem, Liga proti nevěře s Ivo Šmoldasem a Veronikou Arichte-
vou, a v detektivní komedii Ani za milión!, to hrajeme ve dvou s Lukášem 
Langmajerem. A moc ráda hraju v muzikálu Alenka v kraji zázraků v divadle 
Hybernia roli Bílé královny, což je laskavá maminka Alenky. V muzikálech 
jsem už hrála i dřív, třeba v Pokrevních bratrech, Jacku Rozparovači anebo 
v Tajemství Daniela Landy. Dřív jsem taky ráda malovala, jezdila na ko-
ni a hrála biliár. Dnes kromě herectví dělám svému synovi řidiče do školy 
a kroužků, věnuji se profesím jako je uklízečka, pradlena, kuchařka, uči-
telka, jsem zběhlá v kinematografii pro děti, lezu po stromech, jezdím na 
bobové dráze a hraju si s Legem. To vše ochotně, dobrovolně a ráda.
Jaká	byla	Vaše	dosud	nejoblíbenější	role?	
MÍŠA DOLINOVÁ: Tak vždycky jsem snila o princezně. Nikdy se to nesplnilo. 
Ale královen jsem hrála docela dost. Nejlepší jsou ty zlé potvory, které mají 
moc. To se hraje senzačně. Takže už je umím a klidně bych si „střihla“ další.
MÍŠA KUKLOVÁ: Nejvíc ze všech rolí jsem milovala Elišku v „Tajemství“. 
Hrála jsem ji sedm let. Bohužel, je věkem omezená, Elišce je třicet, je to 
lékařka a já ji nazkoušela v šestatřiceti. Jsem ale vděčná, že jsem ji moh-
la hrát, cítila jsem se na jevišti neskutečně šťastná. Její dramatický osud 
opředený tajemstvím mi pomáhal překonat vlastní těžké životní chvíle. 
Byla tam výborná parta lidí, co táhla svědomitě za jeden provaz. Někdy se 
mi opravdu po té atmosféře stýská.
Co	se	Vám	nejvíce	líbí	na	Vašem	představení,	které	v	listopadu	
uvede	KD	Bílá	Hora	a	jaké	z	ní	pro	Vás	plyne	poučení?
MÍŠA DOLINOVÁ: Myslíte si, že když se umělec trápí, vznikne skutečné dí-
lo? Že rodinný život tvorbu zabíjí, a proto je potřeba dostat umělce až na 
dno? Múzy v našem podání si to evidentně myslí a také tak konají. Jejich 
objektem je nadaný skladatel Václav, který ve chvíli, kdy by mohl stvořit 
životní dílo, objevuje lásku. Ta jej staví před rozhodnutí volit spokojený 
život pianisty nebo kariéru. A výsledek? – „Už zase miluju“, se dá říci v ja-
kémkoli věku. Naštěstí!
MÍŠA KUKLOVÁ: „Ani za milión!“ se odehrává v majáku ve Francii. Žena 
francouzského velvyslance, která nenávidí svého manžela, si objedná 
nájemného vraha. Peníze má předat v majáku v Perpignonu a má instruk-
ce, že nesmí dotyčného vraha zahlídnout, jinak ON bude tím posledním, 
co viděla. Na majáku ovšem kohosi potká. Je to ON? Víc bych nerada pro-
zradila. 
Poučení? S někým, kdo je dokonalý, se nedá žít. Oproti tomu třeba v Lize 
proti nevěře, což je taky detektivní komedie říkám: „Můžete mi říct, proč 
bych měla zabíjet svého manžela?!“ A Ivo Šmoldas má o motivu jasno: 
«Každá vdaná žena má denně několik důvodů zabít svého manžela.» 
A jak by řekl Milan Pitkin, se kterým hrajeme v komedii Kšanda: A vvvvvo 
tom, to je :-)

Zahájení tohoto „divadelního měsíce“ je připraveno už na státní svátek 
28. října (sobota), který se v KD Bílá Hora rozhodli oslavit nejen prvním 
ze skvělých divadelních zážitků, ale také odpolednem plným ochutnávek 
vín českých vinařů i netradičních pivních speciálů na čepu v pivnici. Na 
„ rozjezd“ Vás k degustaci příjemně naladí známé písňové melodie v po-
dání místního řepského harmonikáře Michala Starosty. A po divadle je pro 
Vás připravena taneční „after-party“ s rockovou kapelou TWINS, která Vás 
pravděpodobně nenechá jen tak v klidu sedět a poslouchat, ale možná Vás 
i roztančí a rozezpívá za pomoci známých českých i světových hitů od 60. let 
až po současnost.

Kristýna Pixová

KD BÍLÁ HORA pro vás chystá divadelní listopad
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Ú K L I D O V É  P R Á C E

JAN BÖSSER
Žalanského 36/29, 163 00 Praha 6

tel.: 603 423 612 • bosser@volny.cz

Mytí oken • čištění koberců • úklid po 
malířích • běžný úklid • voskování podlah 

malování • lakování

Tel.: 235 301 561 | info@okvet.cz | www.okvet.cz

Pondělí–Pátek : 8-12, 14-20 | Sobota: 9-14 | Neděle: 15-19

VETERINÁRNÍ KLINIKA

Od roku 1999

Žalanského 31/34, Praha 6 - Řepy (u kostela sv. Martina)

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

ve výběrovém řízení, které je zveřejněno 
na úřední desce ÚMČ Praha 17  

a na webových stránkách www.repy.cz  
v sekci úřední deska – Odbor správy 

obecního majetku.

Informace: pí Novozámská, tel.: 234 683 529, 
kancelář č. 213, 1. patro, budova ÚMČ 

Žalanského 291, Praha 6 – Řepy,  
e-mail: michaela.novozamska@praha17.cz 

➟  Drahoňovského čp. 1192, garážové 
stání č. 40 v suterénu halových garáží 
o vel. 14 m2  
– min. nájemné: 869,32 Kč / m2 / 
   rok / bez služeb, k nájemnému 
bude připočítáno DPH. 
(výb. řízení vyhlášeno od 5. 9.2017)

➟  Jiránkova čp. 1137, Praha 6 - Řepy, 
sklad o vel. 13,03 m2, suterén  
– minimální výše nájmu 869,32 Kč /m2/ 
   rok / bez služeb 
(výb. řízení vyhlášeno od 5. 9.2017)

SLUŽBY
•  MALOVÁNÍ,	TAPETOVÁNÍ,	lepení	stropních	podhledů,	

i o víkendech. PECINA Tel.:	235	510	096,	602	954	461

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•  	 	 	 	 	 	 !!	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

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

•  ENGLISH	CONVERSATION	LESSONS,	Business English 
with a native speaker from England, TEFL certified.  
	 Tel.:	731	523	540

•  CZECH	FOR	FOREIGNERS	– exam preparation for level 
A1–B2. www.english1to1.cz. 	 Tel.:	737	337	445

•  ANGLIČTINA	–	SOUKROMÁ	VÝUKA	pro dospělé, děti, 
maturanty, příprava na PET, KET, FCE, Skype English. 
www.english1to1.cz		 Tel.:	737	337	445	

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

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

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

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

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

•  !!!	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

•  HLEDÁM	NA	KAŽDODENNÍ	ODPOLEDNÍ	PROCHÁZKY	
S	PEJSKEM	dívku nebo chlapce. Odměna dohodou.		
	 Tel.:	734	826	890

BYTY, NEMOVITOSTI

•  VYMĚNÍM	OBECNÍ,	HEZKÝ	BYT	2KK	v ulici Žufanova, 
zvýšené přízemí, za větší nebo případně stejný 
s balkonem v této lokalitě. Privatizace vítána.		
	 Tel.:	731	599	706

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

•  SOLIDNÍ	ZÁJEMCE	koupí byt do 70 m2 v Praze, případně 
chatu v okrese Praha – východ/západ. Nezávazně 
nabídněte. Případné dluhy vyplatím.	 Tel.:	605	264	958

•  Garážové	stání	–	pronájem,	ulice	Zrzavého.	
	 Tel.:	602	292	798

•  Nekuřácký	pár	hledá	pronájem	menšího	čistého	
bytu	v	Praze	u	MHD. Nejlépe 1+kk do 11 tis, 2+kk nebo 
2+1 do 15 tisíc. Nastěhování nejpozději do měsíce. 
Za případnou nabídku děkuji.  Tel.:	605	845	088

•  HLEDÁME	BYT	NA	PRAZE	5,	6	NEBO	DO	30	MINUT	OD	
TÉTO	LOKALITY	a to gars. až 2+kk, nejlépe v panelovém 
domě, ale nemusí být. V bytě budeme 2 osoby v páru, 
bez zvířat, nekuřáci. Cena do 13 tisíc – dle velikosti. 
Moc děkuji!  Tel.:	603	789	381

•  KOUPÍM	3+1,	PATRO,	NE	RK,	PŘÍMÝ	ZÁJEMCE.		
	 Tel.:	602	882	660

•  KOUPÍM	GARÁŽ,	KŮLNU	NEBO	MALÝ	POZEMEK	pro 
garážování dodávky. Vnitřní rozměry cca d: 7m, š: 3m, 
v: 3m. Případně i možnost přestavby stávající menší 
garáže.		 Tel.:	721	643	663

ZAMĚSTNÁNÍ

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

tenis, malá kopaná,nohejbal, volejbal
Výuka a rezervace – 733 192 198

e-mail: sport@sportpraha-hostivice.cz

www.sportpraha-hostivice.cz

NOVÁ SPORTOVNÍ–TENISOVÁ HALA

HOSTIVICE (v areálu sokolovny)
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Školka Želvička
Španielova 52a, 

163 00 Praha - Řepy 
Tel.: 604 433 057

www.skolkazelvicka.cz

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

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

První hodina zdarma :)

H L E D Á  
A U T O M E C H A N I K A ,  

L A K Ý R N Í K A  A  K L E M P Í Ř E .

Požadujeme: státní občanství ČR, trestní bezúhonnost.

Nabízíme: stabilní pracovní dobu, zázemí prestižní 
státní organizace, příspěvek na stravování, místo 
pracoviště Stodůlky.

Kontakt: personal@bis.cz, 224 235 496

Bezpečnostní  
informační  
služba

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

Drahoňovského 810/1
Praha 6 - Řepy 163 00

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

www.veterinadelta.cz

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

So: 9.00–12.00
Operační hodiny:

Po–Pá: 11.30–15.00

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

/florbaltexas

OD KVĚTNA 2018 ZAČNE PLATIT EVROPSKÉ 
NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. 
Dotkne se dvou třetin českých podnikatelů. 
Za nedodržení předpisů hrozí přitom i malým fi rmám 
vysoké pokuty, dobrá rada bude mít cenu zlata. 
Jste připraveni?
Raději individuální konzultace nyní, 
než problémy později.

gdpr.ggce.cz 724 067 975info@ggce.cz

•  Rychlý vstupní audit

•  Které povinnosti čekají na pověřence 
pro ochranu osobních údajů

•  Koncepce a tvorba závazných 
podnikových pravidel

•  Jak na zabezpečení příslušných 
počítačových databází

•  Posouzení možných rizik 
při zpracování údajů

Přináší řadu změn.     Týká se i vaší firmy?
Potřebujete pomoc?

Raději konzultace nyní než problémy později.

NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ 
OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZAČNE 
PLATIT V KVĚTNU 2018.

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

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

Kompletní účetní služby 
Správa nemovitostí
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SUŠÁKY, ŽALUZIE

www.bydlenijerabek.cz
+420 739 034 488

SÍTĚ PROTI HMYZU
ZASKLÍVÁNÍ BALKÓNŮ

VÝROBA DEK A POLŠTÁŘŮ

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ
DOPRAVA  ZDARMA

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

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ
DOPRAVA  ZDARMA

VŠE PRO VÁŠ BYT

NEVANOVA  1045 (dílna)
1047 (prodejna)

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

Pracovní doba:  Po–Pá  8.00–18.00 hod.

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

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

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

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

Kosmetický a kadeřnický salon

Giaccomo

Chcete	u	nás	inzerovat?	Napište	nám.	
Kontakt:	michaela.linhartova@praha17.cz


