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KD Bílá Hora otevřel podzimní sezonu

Ozvěny ekofilmu v KC Průhon

V Řepích máme nové čestné občany
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Vážení čtenáři,
držíte v rukou říjnové číslo Řepské sedmnáctky a chystáte se jít k obecním volbám, nebo už máte 
odvoleno. Alespoň doufám, protože je důležité volit! Volit ty, jenž nás budou po další čtyři roky 
zastupovat, kteří budou naší městskou část někam směřovat.
Končí dosavadní zastupitelstvo a rada a nastupují nově zvolení zastupitelé. Se zánikem starého za-
stupitelstva zanikají i výbory a komise a také Redakční rada Řepské sedmnáctky. Dovolte mi, abych 
toto místo využil k poděkování všem, kteří se v uplynulých čtyřech letech podíleli na podobě časo-
pisu – našim redaktorkám, Redakční radě, zastupitelům a také vám čtenářům, kteří do zpravodaje 
přispívali, nebo ho jen četli.
Myslím, že se nám dařilo držet to, co jsme si před 12 lety, kdy zpravodaj vznikal, předsevzali. Tedy 
informovat o minulosti i současném rozvoji obce a bavit.
Věřím, že nová Redakční rada bude v tomto trendu pokračovat!

za Redakční radu 2014–18
Jan Bösser, předseda

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 
Středa 8.00–12.00/13.00–18.30 
Pátek	 7.30–11.00 hodin

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

Czech	POINT Španielova 1280: 
v úředních hodinách živnostenského odboru

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

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

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

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

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

Příští	termín	jednání	zastupitelstva	bude	upřesněn	v	měsíci	říjnu.		
Sledujte	webové	stránky	www.repy.cz
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Rezignace	JUDr.	Kateřiny	Kaljkovićové	na	mandát	členky	Zastupitelstva	MČ	Praha	17
Rada vzala na vědomí písemnou rezignaci JUDr. Kateřiny Kaljkovićové na mandát člen-
ky Zastupitelstva MČ Praha 17, podanou k rukám starostky MČ Praha 17 listinnou formou dne  
24. 8. 2018.
Rada prohlásila pana Petra Kubáče, DiS., 2. náhradníka za volební stranu Pro Prahu, členem 
Zastupitelstva MČ Praha 17 dnem 7. 9. 2018, v souladu s ustanovením § 56 odst. 1 zákona  
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, v platném znění.

Výpověď	Smlouvy	o	spolupráci	mezi	Městskou	částí	Praha	17	a	korporací	Infinit,	s.r.o.
Rada vzala na vědomí skutečnost, že v návaznosti na pravomocné rozhodnutí Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže o zákazu plnění ze Smlouvy o smlouvě budoucí pachtovní uzavřené mezi 
Městskou částí Praha 17 a korporací Infinit, s.r.o. pozbyla účinnosti na ní závislá Smlouva o spo-
lupráci ze dne 26. července 2017. 
Rada souhlasila a doporučila ZMČ schválit výpověď.

Nové	obložení	stěn	jídelny	–	ZŠ	genpor.	Františka	Peřiny,	Laudova	1024,	Praha	6	-	Řepy	–	
přijetí	nabídky
Rada projednala přijetí nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Nové 
obložení stěn jídelny – ZŠ genpor. Františka Peřiny, Laudova 1024, Praha 6 - Řepy“, zadanou dle 
§ 27 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
Rada rozhodla o přijetí nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce „Nové obložení stěn jí-
delny – ZŠ genpor. Františka Peřiny, Laudova 1024, Praha 6 - Řepy“, zadanou dle § 27 písm. b) 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, uchazeče: Antonín Peroutka.

Vypsání	veřejné	zakázky	malého	rozsahu	na	stavební	práce	„Rekonstrukce	chodníku	
v	ul.	Čistovická	v	úseku	mezi	ul.	Na	Bělohorské	pláni	–	Ke	Kulturnímu	domu“
Rada vzala na vědomí předloženou důvodovou zprávu. 
Rada schválila zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce 
„Rekonstrukce chodníku v ul. Čistovická v úseku mezi ul. Na Bělohorské pláni – Ke Kulturnímu 
domu“ v souladu s důvodovou zprávou. 
Rada souhlasila s vypsáním nového zadávacího řízení na výše uvedenou stavbu.
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Milí čtenáři,

padající listí a podzimní plískanice defini-
tivně ukončily letní období. Letošním pod-
zimem nekončí jen léto, ale také čtyřleté 
volební období zastupitelů a vedení naší 
městské části. Je čas na ohlédnutí a jakési 
bilancování.

Nejdříve bych vám ráda poděkovala za vaši 
podporu a za to, že jsem mohla po uplynulé 
čtyři roky pracovat pro naši městskou část. 
Vaši podporu jsem vnímala na mnoha se-
tkáních s vámi, která se za tuto dobu usku-
tečnila.

Těší mě, že se podařilo mnoho záměrů 
dokončit a řadu věcí v naší městské části 
zlepšit. Věřím, že to, co jsme vám, našim 
sousedům a obyvatelům Řep před čtyřmi le-
ty slíbili, se také podařilo splnit. Samozřej-
mě jsem si vědoma i toho, že jsou projekty, 
na kterých je třeba dále pracovat a které 
bychom měli v budoucnu ještě rozvíjet. 

Chtěla bych vás tedy co nejsrdečněji pozvat 
k volbám, které proběhnou 5. a 6. října. 

Zároveň věřím, že s nadcházejícím podzi-
mem oceníte také pestrou kulturní nabíd-
ku, kterou vám přinese Kulturní centrum 
Průhon a Kulturní dům na Bílé Hoře. Věřím, 
že i na těchto zajímavých společenských 
akcích a divadelních představeních se opět 
potkáme.

Vaše starostka
Jitka Synková

Slovo starostky

OZVĚNY EKOFILMU
V ŘÍJNU 2018 V KC PRŮHON

K C  P r ů h o n ,  S o c h á ň o v a  1 2 2 0 / 2 7 ,  1 6 3  0 0  P r a h a  -  Ř e p y
t e l . :  6 0 1  3 2 4  8 5 2 ,  e - m a i l :  i n f o @ p r u h o n . c z ,  w w w . p r u h o n . c z 

16. 10. MALÍ SUPERHRDINOVÉ PŘÍRODY
Myslíte si, že je hmyz škůdce? Vizuálně ohromující vě-
decký dokument vás přiměje změnit názor. I když jsou 
drobní, dokáží hmyzí géniové pomoci vyřešit některé z 
největších problémů vědy a techniky. Nevěříte? Znění:  
Anglické s českými titulky.

25. 10. MOŘE ŽIVOTA
Mladá filmová tvůrkyně se vydává na cestu kolem světa, 
aby zachránila ekosystémy, na nichž závisí naše přežití. 
Ukazuje se, že naše činnost postupně směřuje k vyhube-
ní života v oceánech. Znění: Anglické s českými titulky.
 

PROMÍTÁNÍ VŽDY OD 19:00
VSTUP ZDARMA

Ř17 - ozvěny ekofilmu - 123 x 190.indd   1 20.9.2018   13:54:09

Pranostiky na říjen

Svatý František - v poledne 

košile, ráno 
kožíšek.

Svatý Havel - devět počasí za den.

Spadne-li v říjnu listí, 

bude mokrá zima.

Do svatého Lukáše, kdo chceš, ruce volné 
měj, po svatém Lukáši, za ňadra je dej!

Déšt‘ na Havla,  
déšt‘ na Vánoce.

Svatý František 

zahání lidi do chýšek.
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OTÁZKA MĚSÍCE ŘÍJNA

Téma měsíce: Všeobecné volební právo pro ženy platilo 
v Československé republice od roku 1919.
Jaký je váš názor na volební právo žen?

Volební právo žen představovalo logické a nevyhnu-
telné vyústění snah o zrovnoprávnění vztahu mezi 
pohlavími, o které se v minulosti zasazovalo mimo 
jiné i mnoho ženských organizací a dalších hnutí. 
Zároveň zisk tohoto práva zohledňoval proměnu 
celé společnosti a role žen v ní. Postupem času se 
ženy začaly vymaňovat z jejich determinované role 
ve společnosti  a prosazovat i v profesích a oborech 

lidské činnosti, které jim byly v dřívějších časech zapovězeny, nebo se 

předpokládalo,  že na ně nemají předpoklady a schopnosti. To se napří-
klad během průmyslové revoluce a v období po ní ukázalo jako liché. Dle 
mého názoru uplynulých takřka sto let, kdy mají ženy na našem území 
přiznáno volební právo, ukázalo, že tento krok rozhodně nebyl chybou 
a tudíž si nemyslím, že by byly jakékoli revizionistické přístupy k ně-
mu opodstatněné. Dokládá to i skutečnost, že jsem v posledních letech 
nezaznamenala, že by se toto téma objevilo v jakýchkoli průzkumech 
veřejného mínění, týkajících se důležitých témat, nebo bylo předmětem 
celospolečenských debat.

Šárka Strachová ČSSD

Jsem rád, že v dnešní době tato otázka působí až 
poněkud bizarním dojmem, neboť volební právo žen 
za těch bezmála sto let fungování považujeme za 
absolutní samozřejmost. To mě přivádí k obecnější-
mu pohledu na volby z institucionálního hlediska. 
Myslím, že není špatné si čas od času připomenout, 
jak velké štěstí máme, že žijeme v civilizované a roz-
vinuté zemi, kde i přes nezanedbatelné peripetie, 

nad nimiž se každý den po právu rozčilujeme u zpráv, pojmy svoboda 
a demokracie představují elementární princip fungování naší společ-

nosti a právě volby jsou naším základním právem, prostřednictvím ně-
hož můžeme vyslovit náš nesouhlas s tím, co se nám nelíbí nebo ještě 
lépe podpořit vizi, která nás oslovuje a s níž souhlasíme. Nejsem příz-
nivcem rčení, že jeden hlas nic nezmění. Každý máme jen a pouze jeden 
hlas a jeho uplatnění ve volbách je vlastně jakési referendum o tom, jak 
spokojení jsme s tím, co se děje kolem nás. Tento jeden hlas však rovněž 
představuje odpovědnost. Odpovědnost nenaletět prázdným a jedno-
duchým heslům slibujícím rychlá řešení, která však obvykle spíše mají 
za následek zcela nekompetentní správu veřejných institucí a kumulaci 
neřešených problémů, jež se dotýká kvality života nás všech.

David Števík ODS

Tato otázka mě v dnešní době trochu překva-
puje. Volební právo žen považuji za naprostou 
samozřejmost a v tomto ohledu jsem nesmírně 
šťastná, že nežiju v době našich prababiček, kte-
ré tohle právo neměly. Byla to však jiná doba, 
postavení žen bylo úplně jiné a o spoustě věcí ve 
společnosti rozhodovali pouze muži. Na druhou 
stranu nepochybuji, že to byly právě schopné 

a silné ženy, které svým manželům v mnohém byly dobrými rádkyně-
mi. A jistě byly tím „pověstným krkem“ otáčejícím tou hlavou.
Přesto jsem nesmírně šťastná, že v dnešní době volební právo žen 
existuje a plně ho využívám při každých volbách.

Zina Černá
Volební právo žen považuji za samozřejmost 
a vlastně nevím, proč o něm jakkoliv diskutovat. 
V dnešní době se přece v naší demokratické spo-
lečnosti snažíme o rovnoprávnost ve všech smys-
lech tohoto slova. Je až neuvěřitelné si uvědomit, 
že před sto lety, kdy vznikla naše republika, ženy 
toto právo vlastně ještě neměly. Nezpochybňuji, 
že i dnes existují tak trochu ženské a mužské prá-

ce, profese či věci, které jsou zkrátka jednomu či druhému pohlaví 
bližší. To je asi v pořádku, tak to zařídila matka příroda. Ale možnost 
vyjádřit svůj názor musí být samozřejmě přístupná, jak mužům, tak 
ženám.

Viktor Harnocha

Otázka na příští měsíc: Podzimní splín.

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

Trpíte podzimními chmury? A jestli ano, jak s nimi bojujete?
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Září je měsíc, ke kterému jednoznačně patří vinobraní. Konají se na mnoha 
místech celé republiky i Prahy. Další ročník Vinobraní v Klášteře jsme 9. zá-
ří slavili také v Řepích.
Velký dík za to, že se letos mohl konat již pátý ročník této akce, samo-
zřejmě patří zejména hlavní organizátorce a moderátorce v jedné osobě 

Ing. Monice Strakové a také představené kláštera S.M. Konsolátě Mgr. Mi-
roslavě Frýdecké.
A jaký tedy byl ten pátý ročník? Jistě opět jedinečný. Počasí akci velmi přá-
lo a jistě přispělo k tomu, že zahrada Domova byla zaplněná návštěvníky. 
Slavnostního zahájení se po úvodním vystoupení hudebního dua Honzy 
Roušara a Václava Tobrmana účastnili také zástupci vedení radnice – sta-
rostka Mgr. Jitka Synková a místostarosta 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. Celý le-
tošní program byl laděn v duchu Valašska. Na podiu se vystřídala Lidová 
muzika Osminka, Valašský folklorní spolek Krušpánek za doprovodu Cim-
bálové muziky Kyčera, Jožka Šmukař s cimbálovou muzikou, závěr patřil 
kapele Jauvajs. 
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 podpo-
ru činnosti Domova sv. Karla Boromejského.

-ras-

Konal se již pátý ročník vinobraní

Neděle 9. září nepřinesla v Řepích jen vinobraní, ale konalo se také zahá-
jení kulturní sezony v Kulturním domě Bílá Hora. Po letních prázdninách 
kulturní dům opět otevřel brány a pestrým programem zahájil podzimní 
sezonu.
Začátek patřil programu pro děti – tedy divadlu o Madlence a skřítcích. 
Následovalo divadlo Šapitó. Vrchol odpoledne pak diváky přenesl do 
20. a 30. let minulého století, kdy se skvělým programem představil Elek-
troswing Mr. Elastik a Sestry Havelkovy. 
Doprovodný program, příjemné počasí a dobrá nálada byly pak milým spo-
lečníkem celého odpoledne. Nezbývá, než se těšit na další zajímavé akce 
na Bílé Hoře!

-ras-

KD Bílá Hora otvíral sezonu

foto: -mish-

foto: -ras-

foto: Dana Sálusová

foto: -ras-



Od 4. do 26. září bylo možné v KC Průhon navštívit unikátní výstavu věno-
vanou prof. RNDr. Zdeňku Veselovskému, DrSc. k 90. výročí jeho narození 
s názvem „Praobyčejná zvířata“.
Slavnostní vernisáž za účasti vedení řepské radnice spojená s předáním 
čestného občanství RNDr. Jiřímu Formánkovi, CSc. se konala v podvečer 
6. září. 
Jako hosté byli pozváni také bývalí spolupracovníci Zdeňka Veselovského, 
kteří v jednotlivých vstupech na tohoto výjimečného přírodovědce zavzpo-
mínali.

Tato unikátní výstava po dobu tří týdnů návštěvníkům nabízela jak ukázky 
živých tvorů, tak dermoplastických preparátů, koster, lebek a také foto-
grafií desítek živočichů. Expozice návštěvníkům přinášela bližší poznání 
druhů, o kterých ve svých knihách psal Prof. Zdeněk Veselovský.

Pro děti našich základních škol byly v září také připraveny komentované 
prohlídky a poznávací soutěž o ceny.

-ras-
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KC Průhon nabízelo zajímavou výstavu –  
Praobyčejná zvířata

Svaz měst a obcí znovu ocenil nejlepší starosty! Jednalo se o sou-
těž, která si kladla za cíl ocenit nejlepšího starostu – primátora. 
Poprvé tuto akci uspořádal Svaz měst a obcí ČR v roce 2014. Další 
kolo bylo vyhlášeno také v letošním roce a vítězové za volební 
období 2014–2018 si toto prestižní ocenění převzali 7. září 2018 
ve Španělském sále na Pražském hradě. Při slavnostním večeru 
nechyběli čelní představitelé obou komor Parlamentu, vlády, sa-
mosprávy a partnerů včetně prezidenta republiky Miloše Zemana, 
který soutěži poskytl záštitu.

Oceněno bylo čtrnáct starostů měst a obcí z každého kraje, 
tři  lidé ocenění veřejností a tři předsedou Svazu. 

Mgr. Jitka Synková získala ocenění  
                         pro nejlepšího starostu v Praze

Cílem této jedinečné soutěže je vy-
brat starosty a primátory, kteří se 
v daném volebním období nejvíc za-
sloužili o rozvoj svého města či ob-
ce, zlepšili např. jejich infrastruk-
turu, životní prostředí, podmínky 
pro podnikání či informovanost 
občanů, a svou prací tak přispěli ke 
zvýšení kvality života obyvatel Čes-
ké republiky.

V kategorii „Městské části a měst-
ské obvody statutárních měst“ zví-
tězila starostka naší MČ Praha 17 
Mgr. Jitka Synková. 

-ras-
foto: Luděk Krušinský
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Současně se zahájením výstavy „Praobyčejná zvířata“ ve čtvrtek 6. září byl udělen 

titul čestného občana MČ Praha 17 RNDr.	Jiřímu	Formánkovi,	CSc. 

Jmenovaný byl navržen na udělení čestného občanství zejména za významnou čin-
nost v oblasti zoologie, ornitologie, publikační činnost, vzdělávání a osvětu.
V Řepích žije více než čtvrt století. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzi-
ty Karlovy, působil v Plzeňském muzeu, Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích 
(1956–1964) a nakonec zakotvil v Národním muzeu, kde byl v letech 1965 až 2001 
vedoucím kroužkovací stanice. 
RNDr. Jiří Formánek, CSc. je zakládajícím členem Řepské zoologické skupiny. Je 
např. spoluautorem knihy Atlas hnízdního rozšíření ptáků Prahy nebo Atlasu hnízd 
pěvců České republiky, která byla představena řepským občanům při vernisáži 19. říj-
na 2017 v KC Průhon. 

V Řepích máme nové čestné občany
Vedení městské části Praha 17 udělilo třem řepským občanům titul „čestný občan“ jako projev úcty a uznání.

foto: Hana Pudilová

Městská část Praha 17 chce touto více méně obrazovou publikací čtenářům 
přiblížit život v Řepích v dobách minulých. A to z pohledu autora, rodáka, 
nadšeného historika a patriota Jaroslava Hájka. Nechybí zde ani historie 
novodobá a konfrontace s dneškem.
Kniha s pěti stovkami dobových dokumentů i současných obrazů vhodně 
doplněná texty a širokými popisky fotografií a událostí, volně navazuje 
a doplňuje již v roce 2006 vydanou publikaci „Kniha o Řepích“.
Slavnostní křest knihy spojený s autogramiádou autora se uskutečnil 7. zá-
ří v KC Průhon. Kmotrou se stala Valérie Zawadská, která knihu pokřtila 
společně se starostkou Mgr. Jitkou Synkovou. Společenský sál zaplněný do 
posledního místa byl jasným důkazem toho, že o knihu mapující řepskou 
historii je velký zájem. 

Knize tedy přejeme velkou spoustu spokojených čtenářů!
Knihu je možno zakoupit na radnici MČ Praha 17 a v knihovně v KC Průhon.

-ras-

Pokřtili jsme knihu „Řepy krásné, Řepy mé“
Řepští patrioti a milovníci historie mají od září velký důvod k radosti. Vyšla další kniha Jaroslava Hájka s názvem  
„Řepy krásné, Řepy mé“.

foto: Hana Pudilová

Valérie Zawadská byla navržena na 
udělení čestného občanství za zásluhy 
v kulturní oblasti, práci pro nízkopra-
hové zařízení pro děti a mládež a kul-
turní činnost pro seniorské kluby.
Valérie Zawadská v naší městské čás-
ti bydlí již dlouhou řadu let. Za tuto 
dobu se aktivně zapojila do místního 
klubového života a pravidelně se set-
ká vá jak se členy klubu seniorů, tak 

s mládeží v Klubu 17. A jak by také ne. Vždyť od roku 2007 je jeho 
kmotrou. 
O svých zážitcích z divadelního světa chodí často besedovat do 
seniorských klubů, pro které také zajišťuje možnost návštěvy růz-
ných představení a generálek.

Jaroslav Hájek byl navržen na udělení čestného 
občan ství za mimořádné zásluhy v oblasti historie 
Řep, jejich propagaci a péči o jejich rozvoj.
Jaroslav Hájek je řepským rodákem a patriotem. 
Od mládí se intenzivně zajímal o dění v rodné obci 
a s postupujícími lety se stal i nadšeným sběratelem 
dobových dokumentů a fotografií, na kterých je za-
chycen život v Řepích v letech dávno minulých. Tyto 
historické snímky využíval jednak pro články otisko-
vané dlouhé roky v časopise Řep ská sedmnáctka, ale 

také pro vznik dvou knih o Řepích, jejichž je autorem („Kniha o Řepích“ – 2006, 
„Řepy krásné, Řepy mé“ – 2018).
Jaroslav Hájek byl v době porevoluční po mnoho let členem řepského zastupitel-
stva, celkem 28 let, z toho osm let radním. V letech 2014–2018 působil ve funkci 
místostarosty.  -ras-

V	pátek	7.	září	byli	pak	oceněni	Jaroslav	Hájek		
a	Valérie	Zawadská.
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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. 

•				 4.	10.	 (čt) 14–18 hod. Park. ul. Na Moklině (u rest. U Hasiče)
•				 5.	10.	 (pá) 14–18 hod. Park. u objektu Bílý Beránek (Šímova)
•			12.	10. (pá) 14–18 hod. Křižovatka ul. Laudova × K Trninám
•			13.	10. (so) 12–16 hod. Parkoviště Hofbauerova x Žufanova
•			18.	10. (čt) 14–18 hod. Ke Kulturnímu domu × U Boroviček
•			19.	10. (pá) 14–18 hod. Parkoviště ul. Galandova
•			24.	10. (st) 14–18 hod. Parkoviště Drahoňovského
•			26.	10. (pá) 14–18 hod. Park. ul. Na Moklině (u rest. U Hasiče)

Co	lze	odložit	do	VOK

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

Co	nelze	odložit	do	VOK

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

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

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

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

✗   stavební	suť

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

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

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

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

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

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

UPOZORNĚNÍ	PRO	OBČANY

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	2018

27.	10.	(sobota)	10–16	hod.	–  Ke Kulturnímu domu × U Boroviček

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

N

Ing. Vladimíra Šrámková, 
Odbor životního prostředí a dopravy

Trasa	B			11.	10.	(čtvrtek)	

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

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

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

16.00–16.20

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

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

•  ul. Na Fialce I. 17.30–17.50

•  ul. Brunnerova (parkoviště) 18.00–18.20

•  křižovatka ul. Březanova – U Boroviček 18.30–18.50

Dostáváte

do schránky?
Pokud tomu tak není, kontaktujte redakci: 
234 683 544, 720 524 688, redakce@praha17.cz

ŘEPSK
Á

Z P R A V O D A J  P R A H Y  1 7  |  Č E R V E N E C – S R P E N  2 0 1 8  |  R O Č N Í K  2 4  |  Z D A R M A

Veřejná diskuse o Metropolitním plánu
Získali jsme dotaci na výstavbu  

    Domu s pečovatelskou službou

Kinobus v Řepích: 9. – 12. července

ŘEPSKÁZ P R A V O D A J  P R A H Y  1 7  |  Z Á Ř Í  2 0 1 8  |  R O Č N Í K  2 4  |  Z D A R M A

Křest nové knihy J. Hájka „Řepy krásné, Řepy mé“

Babí léto: 15. záříDen otevřených dveří –  
Sportovní centrum Řepy: 20. září

ŘEPSKOU
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Přistavované kontejnery budou s obsluhou. 

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

•		 7.	10.	(ne)	 	 9–12	hod.	Parkoviště	ul.	Na	Moklině

•		 7.	10.	(ne)	 13–16	hod.	 Park.	u	objektu	Bílý	Beránek	(ul. Šímova)

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

•	28.	10.	(ne)	 	 9–12	hod.	Ke	Kulturnímu	domu	x	U	Boroviček

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

Kam s bioodpadem

Důležitou součástí práce této kurátorky je ta-
ké spolupráce s Městskou policií a Magistrátem 
hlavního města Prahy. Tato spolupráce je velice 
zásadní zejména v zimních měsících, kdy MHMP 
vyhlašuje zimní opatření – tedy možnost přespá-
vání na lodi Hermes, noclehárny, denní centra 
(když je mrazivé počasí).
Terénní program pro osoby bez domova na 
území Řep je v současné době zajištěn uzavře-
nou veřejnoprávní smlouvou s Nadějí, což je 
nezisková organizace poskytující pomoc lidem 
v nouzi. Tato smlouva je uzavřena na dobu od 
1. 8. 2018 do 31. 12. 2018.
Lidé bez domova prostřednictvím této terénní 
služby dostávají odborné poradenství – tedy 
informace o Úřadu práce, lékařích, organizaci 
Naděje, ubytovnách, dluhovém poradenství aj.
Dále jsou informováni, kde jim může být poskyt-
nuto oblečení, jídlo. Vždy však záleží na tom, 
zda jsou tito lidé nabízenou pomoc ochotni při-
jmout či nikoliv.

Jak	problematiku	bezdomovectví	
vnímá	Městská	policie,	jsem	se	
zeptala	vedoucího	okrsku	v	Řepích	
komisaře	Vladimíra	Bernáta.

Problém	bezdomovectví	trápí	nejen	Řepy,	
ale	je	palčivou	otázkou	v	celé	Praze.	Jak	
tento	problém	řeší	Městská	policie?
Problematika osob bez domova je celospole-
čenský problém, a Městská policie sama o sobě 
ho nevyřeší – ani od toho není zřízena. Na prv-
ním místě musí fungovat opatření sociálního 
a preventivního charakteru. Represe je až na 
posledním místě. Městská policie může pre-

ventivně svoji přítomností v ulicích předcházet 
tomu, aby se osoby bez domova nedopouštěly 
nějakého závažného protiprávního jednání. 
Rovněž v rámci kontaktu s těmito osobami jim 
doporučuje, jak problém řešit (odkazy a kon-
takty na různé instituce, které se problemati-
kou bezdomovectví  zabývají). Ovšem otázkou 
je, zda tyto osoby chtějí svoji situaci řešit, nutit 
nikoho nelze.

Jaké	problémy	s	bezdomovci	řešíte	
nejčastěji?	Lze	je	např.	pokutovat?
Nejčastější výskyt osob bez domova je v okolí 
nákupního centra Řepy a aktuálně na dětském 
hřišti za TESCEM v ulici Makovského. Tyto osoby 
se nejčastěji dopouštějí přestupkového jednání 
tím, že konzumují alkoholické nápoje na místech 
zakázaných vyhláškou Hl. m. Prahy, znečišťová-
ní veřejného prostranství a budí tím veřejné po-
horšení. Pokutovat je pochopitelně lze, ovšem 
velice diskutabilní je otázka vymahatelnosti ulo-
žené pokuty. Tito lidé jsou v drti vé většině bez 
jakýchkoliv prostředků a majetku…

Zvyšuje	bezdomovectví	kriminalitu	v	naší	
městské	části?
Městská policie nevede statistiky „kriminality“, na 
tuto otázku by bylo nutné se dotázat Policie ČR.

Lze	bezdomovce	vykázat?
Institut „vykázání“ tedy přesně řečeno „zákazu 
pobytu“ v rámci přestupkového práva byl nove-
lizací legislativy zrušen a jako správní trest ne-
existuje.

Jaký	je	pohyb	strážníků	v	Řepích?	Máte	
dostatek	strážníků	pro	zajištění	služeb	
zejména	v	nočních	hodinách?

V současné době tabulkový stav strážníků 
není naplněn. Okrsková služebna jede pře-
vážně v denním režimu, kdy pracovní směna 
je rozvržena od 6.30 hod. do 18 hod. a stráž-
níci zajišťují celou řadu úkolů (ranní dozory 
přechodů, školní policie, úřední hodiny pro 
veřejnost denně od 9 do 18 hod., asistence 
pro úřady a policii ČR a dále běžná hlídková 
činnost na území celé Prahy 17.) Noční hlíd-
kovou službu pravidelně zajišťuje OŘ MP Pra-
ha 13, která je občanům dostupná na bezplat-
né lince 156.

Jak	by	měli	občané	reagovat	při	střetu	
např.	s	agresivními	osobami	bez	domova,	
opilci	apod.?
Otázka pro psychologa… Pokud to situace 
umožnuje kontaktovat linku tísňového volání 
112, 158, 156…

Plánujete	do	budoucna	nějaká	opatření	na	
zvýšení	bezpečnosti	v	naší	městské	části?
Městská policie je řízena centrálně, takže by by-
lo potřeba se dotázat spíše na vyšších místech 
(je-li myšleno např. navýšení počtu strážní-
ků...). Je potřeba zohlednit skutečný stav „bez-
pečnosti“ a počtu páchaných protiprávních činů 
v kontextu celého hlavního města. Praha patří 
v rámci Evropy (metropole a města se srovna-
telným počtem obyvatel) k městům s nejnižší 
kriminalitou. 
Nicméně  jsou organizovány kontrolně bezpeč-
nostní akce nad rámec běžné hlídkové činnosti 
s nasazením většího počtu strážníků, zaměřené 
na „veřejný pořádek“.

Děkuji za Vaše odpovědi.
Radka Sálusová

Jak MČ Praha 17 řeší palčivé téma lidí bez domova?
Řešení problematiky lidí bez přístřeší je otázkou, kterou se zabývá nejen Sociální odbor Úřadu městské části Praha 17, 
ale i Městská policie. V Řepích je pro tuto oblast ustavena kurátorka, která pravidelně	dochází do lokalit, kde se bezdomovci 
vyskytují. Při depistáži je těmto občanům předán informační leták (kde jsou uvedeny adresy a kontakty ÚP AS, Naději, 
denní centra, šatníky, jídlo, noclehárny, ÚP a kde se vyskytuje soc. odbor aj.)
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Ani letos v Řepích nechyběla tradiční tečka za dobou prázdnin, tedy Babí 
léto, akce pro celou rodinu. Tentokrát se konalo 15. září a probíhalo ve 
spolupráci s Autosalonem Klokočka, který zde slavil 30. výročí. 
Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří se v letošním roce zapojili 
do pořádání akce. Ke zdárnému průběhu celého dne samozřejmě pomohli 
všichni naši sponzoři, skvělí účinkující a mnoho ochotných lidí. Věřím, že 
si návštěvníci užili příjemné odpoledne se zajímavým programem i množ-
stvím soutěží. 
Děkuji tedy Sboru dobrovolných hasičů Praha-Řepy, jízdnímu oddílu Měst-
ské policie a psovodům, Vojenské policii – složkám IZS, Krajskému vojen-
skému velitelství, Vězeňské službě, Centru sociálně zdravotních služeb, 
Společnosti pro obnovu řepských tradic, Domovu sv. Karla Boromejského, 
firmě Otakar Chládek – Sadovnický a zahradnický servis, Junáku Bílá Ho-
ra, TJ Sokol, DDM Praha 6, Střední škole hotelnictví a gastronomie Inter-
national, Mateřskému centru Řepík. Dále děkuji všem účinkujícím dětem 
z řepským základních škol a ZUŠ, Pražské taneční konzervatoře a Střední 
odborné školy, 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., firmám Fotomobil.cz – Karel Mařík, GAW-net s.r.o, kadeřnic-
tví Marie Jandíková – Galandova, a také Městské policii a Policii ČR. 

Za spolupráci při organizaci celé akce děkuji Autosalonu Klokočka.

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

Poděkování za Babí léto pro všechny

foto: -mish-

foto: -mish-

foto: -mish-

foto: -mish-
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David Koller (1960)
•  První muzikantské zkušenosti má 

z působení v dětském sboru Bambini di 
Praga. Za bicí si poprvé sedl ve čtyřech 
letech. V šesti letech začal hrát na 
housle, pak si přibral klavír a trumpetu.

•  Než spoluzaložil skupinu Lucie, prošel 
kapelami Kilhets a Ezechiel.

•  Společně s Michalem Dvořákem složili 
hudbu k filmu Amerika (1994), Poslední 
přesun (1995) a Mrtvej brouk (1998). 
Účinkoval ve filmech Pražákům, těm je 
tu hej (1990), Akumulátor (1994).

•  Od roku 2005 je člen správní rady 
(spolu s výtvarníkem Davidem 
Černým a režisérkou Alicí Nellis) 
multikulturního centra MeetFactory – 
ve zrekonstruované zchátralé drážní 
budově na Smíchově.

Závěrečné hudební vystoupení tentokrát patřilo hvězdě první velikosti, 
o koncert pro své fanoušky se postaral David Koller. Zaplněná louka před 
podiem svědčila o tom, že i v Řepích má tento zpěvák spoustu nadšených 
obdivovatelů. Přes intenzivní přípravu na koncert si David Koller udělal čas 
a odpověděl mi na několik krátkých otázek.
 
Co	vám	v	poslední	době	udělalo	ve	vaší	práci	radost?
Já jsem rád, že jsme se po víc jak půl roce práce s Lucií ve studiu dopraco-
vali k nějakému finálnímu stadiu naší práce. Nyní se těšíme na „mixíky“, 
které teď v září doděláváme a které přijdou mezi lidi jako album.

Na	co	se	tedy	vaši	fanoušci	mohou	těšit?
Horká novinka je nachystána, po šestnácti letech se naši fanoušci mohou 
těšit na novou desku Lucie. Částečně také s touto deskou jedeme asi na 
osm koncertů, které jsou přichystány v Čechách i na Slovensku. A na to 
se těšíme moc, protože ty koncerty jsou rozhodně zábavnější než práce 
ve studiu.

Co	máte	na	své	práci	nejradši?	Co	vás	nejvíc	nabíjí?
Nejradši mám rozhovory. Kvůli nim všechno dělám. To je to, co mě uspo-
kojuje a naplňuje.

Znáte	Řepy?	Oslovila	Vás	místní	atmosféra	akce	„Babí	léto“?
Akci vidím poprvé, i když jsem tak trochu soused. Bydlím na Újezdě, kte-
rý sousedí se Smíchovem a odtud to je k vám do Řep vlastně jen kousek. 
Smíchov znám velmi dobře, protože tam se starám společně s Davidem 
Černým o MeetFactory ops. To je náš společný projekt, jedná se o takové 
multikulturní místo. Takže znám Smíchov i z jiné stránky, tedy toho, že pro 
něj něco děláme.
Možná vás překvapím, že Řepy znám velmi dobře, protože tady bývávalo 
v sídlišti studio Sono. Zde jsme nahráli několik desek, které se hrají do-
dnes. Byly to desky, které jsme nahráli jak s kapelou, tak v mé sólové ka-
riéře.

Děkuji za rozhovor
Radka Sálusová

Otázky pro Davida Kollera
Babí léto je akce pro celou rodinu, která by měla být 
pomyslnou tečkou za létem a prázdninami a jakýmsi 
nastartováním nového školního roku. To letošní Babí léto 
bylo v mnoha směrech výjimečné. 

foto: Hana Pudilová



	 2.	10. –  Připravujeme se na narozeniny Klubu
	 3.	10. –  Slavíme 11. narozeniny Klubu 17, zveme vás na den plný 

soutěží a her   •   Naši hosté: Valerie Zawadská – patronka 
Klubu 17, Honza Roušar – moderátor narozenin Klubu 17, 
„Den otevřených dveří“ 

	 5.	10. –  Deskové hry jinak
	 9.	10. –  Výroba mýdla
10.	10. –  Hudební odpoledne
12.	10. –  Písničky na přání
16.	10. –  Obrázky zdobené prskavkou 
17.	10. –  Stavíme dům hrůzy 
19.	10. –  Wifi??? Dnes nemáme, a proto si spolu povídáme.
23.	10. –  Strašidla na Halloweenskou párty
24.	10. –  Polepujeme si klub J 
26.	10. –  Strašidelné masky
30.	10. –  Dlabeme klubové dýně J
31.	10. –  Slavíme Halloween, masky vítány, „Den otevřených dveří“	        

INFORMUJEME

12

Plán Klubu 17             říjen 2018

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

Programy pro řepské seniory říjen 2018 

Kluby podporuje Centrum sociálně zdravotních služeb. Bližší informace vám poskytnou  pracovnice recepce CSZS v Bendově ulici 1121 při osobním 
jednání nebo telefonicky na číslech 235 314 141, 235 313 182, mobil 777 575 117 – v době od 7.00 do 15.30 hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec, ředitel CSZS

Klub	seniorů	Průhon
Každé úterý od 9 do 11 hodin v Klubu 17, 
 Socháňova 1221, Praha 17.
Klub vede Ivana Jelínková.
Program	 v	 říjnu:	 2.	 10. Oslava Dne seniorů, 
k poslechu a tanci hraje Sparťanka, 9.	10. Vol-
ný program, 16.	 10. Beseda Jeruzalém (po-
kračování) – pan Kratochvíl, 23.10. Cvičení 
paměti – test znalosti, beseda s Mgr. M. Čer-
mákovou, 30.	10. Volný program.

Klub	Gemini	(zdravotně	znevýhodnění)
První pondělí v měsíci 14.30 – 15.30 hodin, 
každé další pondělí od 14.30 do 16.30 hodin 
v Klubu 17, Socháňova 1221, Praha 17. 
Klub vede Martin Prouza.
Program	v	říjnu:	1.	10.	Zrušeno,	8.	10.	Cvičení 
paměti – test znalosti, beseda s Mgr. M. Čer-
mákovou, 15.	10. Dýňové dekorace, 22.	10. Sá-
zení stromů k oslavám 100. výročí ČSR, 

29.	10. Oslavy 100. výročí ČSR (dobové písně, 
kostýmy).

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:	 3.	 10. Volný program, 
10.	10. Volný program, 17.	10. Volný program, 
24.	10. Cvičení paměti – test znalosti, beseda 
s Mgr. M. Čermákovou, 31.	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:	 2.	 10.	 Společenské hry,	
9.	 10.	 Cvičení paměti – test znalosti, beseda 
s Mgr. M. Čermákovou, 16.	 10. Návštěva mu-
zea, 23.	 10. promítání filmu, 30.	 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:	 1.	 10.	 Volný program, 
8.	 10. Oslava jubilantů, 15.	 10.	 Cvičení na 
židlích s pí Vaňkovou, 22.	10. Volný program, 
29.	10.	Cvičení na židlích s pí Vaňkovou.

KLUB DOBRÉ NÁLADY
Setkávání vždy předposlední středu v měsíci, v CSZS, 
Bendova 1121, Praha 6 - Řepy. Pod vedením Evy Gutové.

24. 10. od 17.30 hod. – Posezení se stoletou dámou. 
Zavzpomínáme na léta minulá, která jsme zažili a prožili 
s republikou Československou. Program připravila členka Jarmila 
Hamšíková.

Klub dobré nálady se schází jedenkrát měsíčně  
v Centru sociálních služeb. 

Na programu bývají sdělení kulturních událostí, které se kde chys-
tají, upozornění na zajímavé knížky a ukázky z nich, promítání 
fotografií z minulých společných setkání, zájezdů nebo vycházek, 
promítání starých filmů atd., podle nálady přítomných. 

Členové Klubu se kromě toho scházejí také jedenkrát měsíčně ve 
Werichově vile na Kampě nebo v Pelléově vile, kde připravují se-
tkání se zajímavými hosty, navštěvují společně divadla nebo výsta-
vy, organizují vycházky nebo výlety. 

Vedoucí klubu: Eva Gutová. 



INFORMUJEME

13

Komunitní centrum Řepy – program aktivit na říjen

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

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

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

Středa	 9.30–11.30	hod.	Zdravotní	cvičení
17–19	hod.	Jóga	pro	seniory
Poslední středa v měsíci – odborná	přednáška	z	oblasti	finanční	gramotnosti	a	bezpečnosti	seniorů:
24. 10. od 13 hod. – Bezpečný domov

Čtvrtek 11.30–13.30	hod.	Jóga	pro	seniory
13.30–15.30	hod.	Podpora	zdravého	životníhu	stylu
Téma	měsíce:	Jak	pečovat	v	rodině	o	své	blízké
11. 10. – Pečujeme o naše blízké. Úvodní přednáška 
18. 10. – Jak pečovat o osobu s Parkinsonovou nemocí – workshop
25. 10. – Prevence syndromu vyhoření pro pečující osoby – workshop

Pátek 7.30–9.30	hod.	Zdravotní	cvičení

ČAPS
ČESKÁ ASOCIACE

PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

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

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

Úterý 16. 10. 2018 – komentovaná procházka Karlovem
Na Karlov půjdeme stejnojmennou ulicí okolo hospody 
u Kalicha a Dvořákovy Ameriky. Na vlastním Karlově 
se zaměříme, kromě známého kostela Karla Velikého 
a Panny Marie opředeného pověstmi, na místo působiště 
Alberta Einsteina. Projdeme kolem Hlávkovy porodnice 
a slavné Jedové chýše a necháme se okouzlit pohledy na 
nově otevřenou zahradu Ztracenka a na poslední pražský 
Bastion, a odtud nejen na celý Vyšehrad, ale i prakticky na 
celou Prahu.  

Sraz na stanici metra I. P. Pavlova za turnikety u lvů v 10 hodin. 
Prohlídku povede Ing. Stěnička ze spolku Pragos.  
Doba trvání 1–1,5 hodiny. Vstupné 50 Kč.

4.	10.	od	15	do	17	hod.: 
Podzimní mezigenerační zábavné 
odpoledne – oslava svátku seniorů

VÁS ZVE V RÁMCI TÝDNE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
NA SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ PŘI PŘÍLEŽITOSTI

20. VÝROČÍ ZAHÁJENÍ 
ČINNOSTI

V úterý 2. října 2018 v Kulturním centru Průhon, 
Socháňova 1220, Praha 17 - Řepy

PROGRAM:

16 hod.  Film „Ostrov uprostřed sídliště“ z roku 2001

17 hod.  Slavnostní premiéra filmu o činnosti CSZS, 
natočeným k 20. výročí činnosti

18 hod.   Informace o vzniku Centra pro rodinné 
pečující

CENTRUM SOCIÁLNĚ  
ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

příspěvková organizace, zapsaná u  Městského  
soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 755

Bendova 5/1121, 163 00 Praha – Řepy

Vstup volný.

Občerstvení zajištěno.

Těšíme se na setkání s vámi!

PhDr. Jindřich Kadlec,  
ředitel CSZS
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1.	–	31.	10.	Vzpomínky	na	Vysočinu – výstava fotografií Josefa Czwar-
tynského.
Refektář, vstup volný.

4.	10.		Duo	Do	–	Bop (piano a klasický zpěv), na programu: lidová a ja-
zzová hudba, zazní např. skladby Ej lásko lásko, To tá Helpa, Fly me to 
the moon, Summertime atd. 
Refektář, vstupné dobrovolné, od 15.30 hod.

7.	10.	„Kolem	světa	za	80	minut“ – koncert skupiny Bardolino (Jana 
Procházková – zpěv, Pavel Fischer – housle, Margit Koláčková – violon-
cello, Jakub Jedlínský – akordeon, Camilo Caller – perkuse)
Kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné, od 17.00 hod. 

14.	10.		Smyčcové	kvarteto	Sirius (Zdena Pelikánová a Martin Sekyra – 
housle, Viktorie Sůva – viola, Vladimír Sůva – violoncello), na progra-
mu skladby: L. Janáčka, G. Pucciniho, A. Dvořáka, V. Hálka a Z. Zahrad-
níka, koncert je věnován přírodě a lesu (zazní např. skladby Cypřiše, 
Chryzantémy a od V. Hálka Houby. Koncert podporuje hudební nadace 
OSA Partnerství a Nadace Leoše Janáčka.
Kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné, od 17.00 hod.

21.	10.	Flétnové	romance	–	Duo	Dacapo (Kateřina Macourková Hlavá-
čová – flétna, Michal Macourek – klavír), na programu: skladby A. Dvo-
řáka, W. Poppa a C. Chaminade
Refektář, vstupné dobrovolné, od 15.30 hod.

28.	 10.	 Slavnostní	 koncert	 k	 100.	 výročí	 založení	 republiky, zazní 
skladby W. A. Mozarta, J. Suka, A. Dvořáka a dalších.
Kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné, od 17.00 hod.

4.	11.	Slavné	muzikálové	písně	a	šansony v podání zpěvačky a herečky 
Markéty Martiníkové.	
Refektář, vstupné dobrovolné, od 15.30 hod.

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

Domov	sv.	Karla	Boromejského
program na říjen a začátek listopadu 2018

Bílá Hora 2018

V neděli 4. listopadu  

v 17 hodin

se bude v poutním 
areálu konat

EKUMENICKÁ 

MODLITBA

„Hledej mír!“

Letošní rok je rokem 400. výročí začátku války, 
která o 30 let později skončila uzavřením 

Vestfálského míru v Münsteru. Je také rokem 
100. výročí  konce 1. světové války a vůbec 

rokem osmičkovým, které mají v naší historii 
mnoho významů a vždy nějakým způsobem 

souvisejí se ztrátou a novým (těžkým) hledáním 
míru. Je tedy dostatek důvodů, zaměřit 

modlitbu na toto téma. 

Modlitby se zúčastní:

Zdenek Wasserbauer, pomocný biskup pražský  
a generální vikář

Pavel Pokorný, farář ve Střešovicích  
a první náměstek synodního seniora ČCE 

více na www.benediktinky.cz



PROGRAM ŘÍJEN 2018 

Divadlo pro děti:  
O Zlaté rybě

Ozvěny EKOFILMU:  
Moře života

Divadlo pro děti:  
Jeníček a Mařenka

Marietta  
k výročí republiky

Dětský bazar  
oblečení a hraček

Divadlo pro děti:  
O třech prasátkách

Divadlo pro děti:  
Pralesní pohádky

Ozvěny EKOFILMU: Malí 
superhrdinové přírody

Chamtivý člověk daleko nedojde. O tom vypráví příběh O Zlaté rybě urče-
ný pro malé i velké diváky. A nejen o tom, pohádka o lásce diváky zavede 
do mořských hlubin a seznámí s tajemnou zlatou rybou. Jak změní chtivost 
po moci mysl chudé rybářky? Společenský sál KC Průhon. (vstupné 40 Kč)

Mladá filmová tvůrkyně se vydává na cestu kolem světa, aby zachránila 
ekosystémy, na nichž závisí naše přežití. Ukazuje se, že naše činnost po-
stupně směřuje k vyhubení života v oceánech. Znění: Anglické s českými 
titulky. Původ: Kanada, 2016. Režie: Julia Barnes. Délka: 90 min. Místo koná-
ní: Společenský sál KC Průhon. (vstup zdarma)

Představení je přepracováním známé pohádka o Jeníčkovi a Mařence od 
bratří Grimmů, kdy dva sourozenci zabloudí v lese potom, co je jejich ma-
cecha vyhnala z domu. Jejich cesta vede lesem do perníkové chaloupky, 
kde se musí vypořádat se zlou čarodějnicí. Místo konání: Společenský sál 
KC Průhon. (vstupné 40 Kč)

Taneční soubor Marietta s kamarády muzikanty vás zve v rámci oslav výročí 
státnosti ČR na poetickou hodinku s Českou besedou, národními tanci a pís-
němi Karla Hašlera. Přijďte si zazpívat a zatančit. Tanec není záležitost věku, ale 
srdce. Průměrný věk členek souboru Marietta je 73 let a tančí s radostí pro ra-
dost. Nechybí jim elán a dobrá nálada, proto je jejich vystoupení plné energie. 
Místo konání: Společenský sál KC Průhon (vstupné dobrovolné)

Děti z oblečení již vyrostly a s hračkami si nehrají? Navštivte dětský bazar, 
nakupte nové věci a nepotřebné nabídněte jiným maminkám či tatín-
kům. Rezervujte si své prodejní místo! Počet prodejních míst je omezen. 
Vybíráme vratnou zálohu ve výši 100 Kč, která vám bude vrácena při od-
chodu. Rezervace prodejního místa telefonicky: 601 324 852, nebo osob-
ně: recepce KC Průhon. Místo konání: Společenský sál KC Průhon. (pro 
prodávající vstup vratná záloha 100 Kč; nakupující vstup zdarma)

Netradiční pojetí pohádky o prasátkách, jejich domečku a vlkovi. Jak by 
dopadly domečky prasátek, pokud by jedno prasátko postavilo domek z 
papírových kartonů, druhé ze špaget a třetí z toaletního papíru? Sfouk-
ne vlk jejich obydlí? Přijďte se podívat, jak se prasátka zbaví vlka. Hraje: 
Klaunské divadlo Jeníčka a Mařenky. Místo konání: Společenský sál KC 
Průhon. (vstupné 40 Kč)

Víte, jak správně pozorovat zvířátka? Být potichoučku a hodně trpěliví, 
zda se zvířátko objeví. Je to stejné i v Jihoamerickém pralese? Loutková 
pohádka plná zvířátek vám tuhle otázku zodpoví. Vydejte se společně se 
zvířátky na dobrodružnou cestu! Pro děti: od 3 let. Hraje: Divadlo Tondy 
Novotného. Místo konání: Společenský sál KC Průhon. (vstupné 40 Kč)

Myslíte si, že je hmyz škůdce? Vizuálně ohromující vědecký dokument 
vás přiměje změnit názor. I když jsou drobní, dokáží tito hmyzí géniové 
pomoci vyřešit některé z největších problémů vědy a techniky. Nevěříte? 
Malí superhrdinové přírody vám předvedou, jak se vypořádají se stav-
bou lehčích a odolnějších staveb, s růstem transplantátu, nebo zničením 
bakterie, kterou nezničí ani řada léků. Znění: Anglické s českými titulky. 

SOBOTA 15:00

ČTVRTEK 19:00

SOBOTA 15:00

ÚTERÝ 16-17:30

ČTVRTEK 9-13

SOBOTA 15:00

SOBOTA 15:00

ÚTERÝ 19:00
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16Výstava: Galerie veteránů 
R.A.F. Jadrana Šetlíka 

Galerie veteránů R.A.F. zahrnuje portréty významných osobností - 
československých letců - kteří se svými odvážnými a hrdinskými činy 
nesmazatelně zapsali do slavné historie britského válečného letectva 
Royal Air Force za 2. sv. války. Fotograf Jadran Šetlík je autorem sto-
vek portrétů v rámci českých a mezinárodních projektů a nesčetného 
množství autorských výstav, jak u nás tak ve světě. Mezi portrétova-
nými osobnostmi najdeme např. Tomáše Baťu, Dagmar a Václava Ha-
vlovy, Ivanu Trump, Václava Klause, Karla Gotta, Evu Jiřičnou, kardinála 
Dominika Duku, a další. Při tvorbě fotografických obrazů používá zcela 
ojedinělou technologii přenosu fotografické emulze na malířské plát-
no. Jeho portréty se pak svým pojetím a charakterem blíží klasickým 
obrazům starých mistrů. Výstavu můžete navštívit v galerii KC Průhon 
do 25. 10. 2018. (vstup zdarma)

SO 9-13
PO-PÁ 9-19
05

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

A4 program rijen 2018.indd   1 21.09.18   14:04
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Jadran ŠetlíkGalerie     veteránů R.A.F.
fotografické obrazy z cyklu

a další ukázky z autorovy tvorby

Nad výstavou převzala záštitu starostka 
městské části Prahy 17 Mgr. Jitka Synková

Kulturní centrum Průhon si vás dovoluje pozvat 
 na výstavu fotografa a portrétisty Jadrana Šetlíka.

Výstavu můžete navštívit v galerii KC Průhon,  
od 5. do 25.října 2018

PO-PÁ  9-19  /  SO  9-13

Těšíme se na vaší návštěvu

Galerie KC Průhon,  
Socháňova 1220/27,  Praha 17

WWW.PRUHON.CZ
TEL.PRODUKCE: +420 728 404 042

pozvanka_RAF_R17.indd   1 21.09.18   14:42

Stavba Sportovního centra v Řepích byla zahájena 22. března 2017 pokle-
páním základního kamene, v současné době stále probíhají stavební práce 
a stavba utěšeně roste všem Řepanům před očima.  
Ve čtvrtek 20. září měli všichni zájemci o tento projekt možnost přijít si 
prohlédnout tuto stavbu i zevnitř. Konal se zde den otevřených dveří. Bě-
hem odpoledne probíhaly komentované prohlídky, které návštěvníkům 
umožnily nakouknout „pod pokličku“ této unikátní stavby. Zájemci tak 
viděli budoucí sportovní halu, kterou bude možno rozdělit na 2/3 a 1/3 
pomocí mobilní dělící stěny. Hala nabídne prostor pro tři basketbalová 
hřiště, až 9 badmintonových kurtů, volejbal, nohejbal, halový fotbal, flor-
bal a tenis.

Další část prohlídky pak vedla do bazénové haly, která nabídne také re-
stauraci a ubytování. Plavecký bazén bude rozdělen – čtyři dráhy budou 
určeny pro plavce, zbylý prostor s teplou vodou poslouží k relaxaci. Zvlášť 
zde bude dětský bazének s atrakcemi, jako je vodní ježek nebo masážní 
lavice.  
V prvním patře budovy pak návštěvníci viděli budoucí saunový svět, který 
nabídne různé možnosti saunování.
Na závěr celé prohlídky nechybělo ani drobné občerstvení. Nezbývá, než se 
těšit na dokončení této stavby a veškeré služby, které nám bude nabízet. 

-ras-

Den otevřených dveří ve Sportovním centru Řepy

foto: -ras-

foto: -ras-
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Zatímco doba letních prázdnin je pro většinu z nás synonymem doby odpo-
činku a dovolených, v našich školách se přes léto pilně pracuje. V loňském 
roce prošla kompletní rekonstrukcí varna v Základní škole genpor. Františ-
ka Peřiny v Socháňově ulici. V době letošních letních prázdnin se naopak 
pilně pracovalo v pracovišti této školy v Laudově ulici. A tak si děti s novým 
školním rokem mohou vychutnat školní obědy z varny, která pro ně byla 
během července a srpna zrekonstruována.
Jednalo se o celkovou rekonstrukci varny a přilehlého zázemí. Celkové ná-
klady na rekonstrukci činily 24,8 mil. Kč, obec získala dotaci z rozpočtu 
HMP ve výši 15 mil. Kč. Projektovou dokumentaci zpracoval Ing. Tomáš 
Řičař, generálním dodavatelem byla firma DEREZA, společnost s ručením 
omezeným, dodavatelem gastro vybavení firma Resist Design s.r.o. 

Celkově je možné zhodnotit, že dílo je provedeno ve výborné kvalitě, ter-
mín se podařilo s nasazením všech pracovníků realizační firmy splnit a za-
čátek školního roku tak nebyl ohrožen. Od září je tedy varna, která denně 
připraví až 700 jídel, v plném provozu.
Obec má v plánu ještě provést obložení stěn školní jídelny.

Ing. Libuše Slezáková

Proběhla celková rekonstrukce varny v ZŠ 
v Laudově ulici

Nadaných dětí jsou dvě až tři procenta v každém ročníku a jejich nadání 
jsou různá. Nadání může být pohybové (sportovní, taneční), umělecké 
(hudební, výtvarné, literárně-dramatické), praktické (manuální, sociál-
ní), ale také intelektové (jazykové, matematické, vědecké, technické), 
přičemž jednotlivé typy nadání se mohou u jednoho člověka překrývat. 
Se školní úspěšností nejvíce souvisí intelektové schopnosti. Zahrnují ver-
bální, početní, prostorové, paměťové schopnosti. Nadání u dětí je často 
vnímáno jako rychlejší vývoj v porovnání s jejich vrstevníky, můžeme ho 
také chápat jako existenci vnitřních podmínek pro dosahování vynikají-
cích výsledků v činnosti.
Abychom zlepšili podmínky pro práci s nadanými dětmi v našich mateř-
ských a základních školách, uskuteční se v rámci MAP pro Prahu 17 před-
náška pro pedagogy. Je připravena ve spolupráci s naším partnerem 

Mensa gymnáziem, o.p.s., jehož pracovníci jsou v tomto směru odborníky, 
na 3. 10. 2018 od 14 hodin v KC Průhon. 
První část přednášky s názvem „Nadané dítě z pohledu psychologa“ pove-
de PhDr. Jitka Hofmannová. Druhou část přednášky a následnou diskuzi 
povede Mgr. Václav Brdek, zástupce ředitele Mensa gymnázia. Tato část 
bude zaměřena na praktické zkušenosti při práci s nadaným žákem. Učite-
lé se seznámí i s tím, jak se nadané dítě projevuje v kolektivu, jak může být 
vnímáno učitelem, jak s ním pracovat a jaké aktivity (školní i mimoškolní) 
jsou pro nadaného žáka vhodné. Závěrem přednášky proběhne diskuze 
a výměna zkušeností.

Mgr. Naděžda Zemanová,
vedoucí Odboru školství a kultury

Pomáháme rozvíjet nadané žáky

foto: L. Slezáková

foto: L. Slezáková

foto: L. Slezáková
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Občanská poradna Společnou cestou  

pokračuje i po prázdninách

Poradci Občanské poradny Společnou cestou nadále poskytují bezplatné odborné sociální poradenství  
obyvatelům Řep v Kulturním centru Průhon. 

Poradenství je určeno osobám v tíživé sociální situaci a má za cíl vyjasnit uživateli, jaké je jeho právní postavení,  
jaké jsou možnosti řešení a v rámci návazných konzultací podporovat uživatele při řešení věci. 

Pomáháme řešit problematiku dluhů a exekucí, sociálních dávek, rodinného práva, bydlení, pracovně-právních vztahů atd. 
Poradenství je poskytováno bezplatně a anonymně. V rámci služby není zajišťováno právní zastupování a sepisování dokumentů.
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Ani tentokrát nechyběl hudební dárek, který pro oslavence připravily děti 
z muzikálového kroužku, který působí v Základní škole genpor. Fr. Peřiny 
pod vedením učitele Miroslava Maxanta. Ten pro tuto příležitost sestavil 
zajímavý program, ve kterém přítomné doslova přenesl do pohádky. Za-
zněly zde totiž převážně melodie ze známých českých pohádek, které při-
nesly vskutku pohodové naladění.

Po vystoupení dětí již přišly na řadu gratulace. Oslavenci z rukou starostky 
Mgr. Jitky Synkové přijali kytičku a drobnou pozornost s přáním pevného 
zdraví a dalších spokojeně prožitých let. Tentokrát jsme s manželi Oršelo-
vými oslavili dokonce několikanásobné výročí. Oba v těchto dnech totiž 
nejenže slaví narozeniny, ale také si přesně 13. září připomněli krásné 
62. výročí svatby. 

Všem jubilantům blahopřejeme!

Svá jubilea oslavili:

Marie Kadeřábková, Emilie Růžičková, Karel Hartl, Vlasta Jahodová, 

Libuše Švejkovská, Růžena Veselá, Jiří Stejskal, Anna Ondráčková, 

Eliška Coufalová, Věra Hrdinová, Marie Švecová, Vlasta Gregorová, 

Svatopluk Šebek, Věra Jakubcová, Věra Plocová, Jaromír Oršel, 

Jana Malíková, Milena Matušková, Jaroslav Jonáš, 

Hana Matoušková, Petr Souček, Hana Voráčková, Josef Veselý, 

Miroslava Smetanová, Jaroslav Krása, Zdeňka Kovalová, 

Petr Hovorka, Marta Vieulzoeufová, Jana Filípková, Petr Lebeda, 

Božidara Pospíšilová, Petr Suchel, Zuzana Částková,  

Hana Rybářová, Josef Svoboda, Miloslava Kašparová,  

Jan Forst, Dana Vojáčková.

-ras-

foto: -ras-

foto: -ras-

Slavili jsme s našimi jubilanty
Ve čtvrtek 13. září bylo po prázdninové pauze připraveno další milé set ká ní s řepskými jubilanty. Tuto malou oslavu opět pečlivě 
připravily matrikářky z Odboru občansko správního.

Na setkání se těší poradci Občanské poradny Společnou cestou

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

Kdy: středa 9 – 13 hod. a čtvrtek 14 – 18 hod.  (ke konzultacím neobjednáváme)

Více informací naleznete na www.spolcest.cz, tel.: 223 011 642
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Brevnovsky breznak
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10. ROČNÍK COUNTRY – FOLK – TRAMPSKÉHO FESTIVALU

20.10. 2018 18:00

ZAHRAJE:
TERRAKOTA, HOBOES REVIVAL ALVA (H.R.A.), MARTIN ROUS A SPIRITUÁL KVINTET

VEČEREM VÁS BUDE PROVÁZET:  MILAN BELMONDO PLCH A HONZA DOBIÁŠ

ZVLÁŠTNÍ HOSTÉ: JIŘÍ TICHOTA A ZDENKA TICHOTOVÁ

ZÁVĚREM VEČERA JAM SESSION - HUDEBNÍ NÁSTROJE SEBOU!

KULTURNÍ DŮM BÍLÁ HORA, KE KULTURNÍMU DOMU 14, PRAHA 6 - ŘEPY. VÍCE INFORMACÍ: WWW.KDBH.CZ 

Ř17 (188x128) - breznak.indd   1 19.9.2018   17:05:41

4. 10. od 16 hodin – MILUJEME BUBNOVÁNÍ
jednorázový kurz bubnování pro děti s bubny djembe, vhodné pro děti od 2 do 6 let, cena: 
70 Kč / bubínek, registrace místa předem je nutná na našem e-mailu mcrepik@gmail.com

9. 10. od 18 hodin – HODINKA KRÁSY S MARTINOU
povídání o kosmetice a péči o sebe, věnovat se vám bude sympatická Martina. Na akci je 
třeba se předem závazně objednat na našem emailu mcrepik@gmail.com nejpozději do 2. 10.

12. – 13. 10. – BAZÁREK DĚTSKÉHO OBLEČENÍ
tradiční bazárek dětského podzimního a zimního oblečení a obuvi,  
registrace předem je nutná na našem e-mailu mcrepik@gmail.com

18. 10. od 18 hodin – PRVNÍ POMOC U DĚTÍ
základy první pomoci u těch nejmenších, seminář vede zkušená lektorka a záchranářka s dlouholetou praxí, 
cena: 350 Kč / osoba, přihlašujte se předem na e-mailu apechackova@fitmami.cz

Podrobné informace k jednotlivým akcím najdete na našem facebooku MaterskeCentrumREPIK, 
na našich webových stránkách www.mc-repik.webnode.cz a na plakátek v našem centru
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ZŠ Jana Wericha

Na konci minulého školního roku jsme v naší škole instalovali „tech-
nologickou novinku“ – dotykový informační panel Ámos Vision, který 
nahradil dosluhující monitor Školního informačního kanálu (ŠIK). 
Na novém panelu, který je mnohem větší než původní monitor, mohou 
žáci, ale i rodiče a návštěvníci školy, najít užitečné a zajímavé infor-
mace. Kromě videí, která slouží k podpoře vzdělávání a prevenci rizi-

kového chování, jsou na panelu také informace týkající se chodu školy 
(například suplování nebo jídelníček) či fotografie ze školních akcí. 
Věříme, že Ámos bude pro naše žáky velkým přínosem.

Mgr. Václav Soukup, 
zástupce ředitelky

Máme nový informační panel „Ámos“

foto: Archiv školy

ZŠ genpor. Františka Peřiny

Rádi bychom vás v následujících pár řádcích informovali o zapojení 
naší základní školy do dalšího projektu. Jedná se o projekt financova-
ný částečně z Evropské unie a částečně z finančních prostředků HMP, 
z Operačního programu Praha – pól růstu, s oficiálním názvem „Mul-
tikulturní výchova na ZŠ genpor. Františka Peřiny.“ Cílem projektu je 
zavést multikulturní výchovu na naší škole a tím posílit inkluzi, a dále 
seznámit naše žáky s odlišností různých kultur.
Naše škola byla zapojena do „Multikulturní výchovy“ už celý školní rok 
2017/2018. Během tohoto prvního roku probíhalo vzdělávání pedago-
gických pracovníků školy. Každý měsíc se někteří z pedagogů účastnili 
vzdělávacího kurzu zaměřeného na specifika a kulturní odlišnosti ná-
rodnostních menšin. 

V prvním roce bylo také úkolem našich pedagogů vytvořit výukové ma-
teriály pro předměty Prvouka, Vlastivěda, Zeměpis, Občanská výchova 
a Výchova ke zdraví, s danou tématikou – společenské a hospodářské 
prostředí, lidé kolem nás – Evropa a svět, vztahy mezi lidmi a zásady 
lidského soužití. Tyto materiály budou v letošním školním roce postup-
ně, v rámci školního vzdělávacího programu, zapojovány do výuky ze-
jména na druhém stupni naší školy. 
Doufáme, že velkým přínosem tohoto projektu bude hlavně umožnit 
většímu počtu našich žáků výjezdy do zahraničí, které se uskuteční 
v letošním školní roce 2018/2019.

Mgr. Jarmila Pavlišová,
ředitelka školy

Zapojili jsme se do dalšího zajímavého projektu

Zahájili jsme nový 
školní rok 
Ve školním roce 2018/2019 jsme s radostí přivítali bezmála 100 prv-
ňáčků. Kromě nových žáků má však naše škola se začátkem školního 
roku několik dalších novinek. Podařilo se úspěšně zrekonstruovat 
sociální zařízení v pavilonu 1. stupně. V mnohých třídách byly již 
dříve nainstalovány dataprojektory, které učitelé hojně využívají při 
výuce. Letos se povedlo jimi vybavit další učebny, což učitelé velmi 
oceňují, protože tak mohou rozšířit spektrum používaných výuko-
vých metod a zatraktivnit výuku. Další novinkou je také zde zmiňo-
vaná informační obrazovka, která je umístěna ve vestibulu školy. 
Intenzivně probíhá i budování odborné učebny přírodních věd, na 
kterou se všichni těšíme.
Nový školní rok k nám přivál i další zájmové kroužky - pro ty, kteří si 
rádi zasportují, jsou letos v nabídce tenis, in-line bruslení nebo bas-
ketbal. I nadále pokračují v práci osvědčení pedagogové a trenéři 
z agentury Kroužky, Atletiky Tábor, i vedoucí kroužků Školního klu-
bu, Školní družiny a Školního sportovního klubu. Ani ve volném čase 
tedy naši žáci nemusí zahálet a z bohaté nabídky si jistě vyberou.

Eva Vojtíšková,  
zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň 
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Dopoledne 18. září se opět na řepské radnici neslo ve slavnostním duchu.  
Po letní pauze se zde konalo vítání nových občánků.

Celý obřad byl jako vždy pečlivě připraven ma-
trikářkami z Odboru občansko správního. Ke 
zdárnému průběhu jistě přispělo i vystoupení 
dětí z MŠ Bendova, které pod vedením učitel-
ky Miroslavy Martincové přítomným zazpívaly 
a zatančily pásmo veselých písniček. Jejich hra-
vé vystoupení vykouzlilo úsměv na tváři všech 
přítomných. 
Ani tentokrát nechyběly gratulace a drobné 
dárky pro všechny děti a jejich rodiče z rukou 
starostky Mgr. Jitky Synkové. Celou slavnost 

foto: -ras-

foto: -ras-

Přivítali jsme nové občánky

Pondělí 3. září bylo pro všechny řepské prvňáčky ve znamení lehké nervo-
zity, těšení, ale i obav z neznámého. A jak by také ne. Na rozdíl od svých 
starších kolegů vstupovali do bran našich tří školních budov vlastně úplně 
poprvé.

V tento jistě slavnostní den bylo pro děti a jejich doprovod připraveno pa-
třičné uvítání, o které se postaraly jednak ředitelky a učitelky základních 
škol, přivítat nové děti školou povinné však přišla i starostka naší městské 
části Mgr. Jitka Synková.
Základní škola v Laudově ulici otvírá v tomto roce tři první třídy. Děti ve 
společenském sále pozdravila také ředitelka MŠ v Laudově ulici Mgr. Alena 
Lucová, která jim popřála mnoho zdaru ve školní docházce. Pak už při-
šly na řadu šerpy z rukou ředitelky školy Mgr. Jarmily Pavlišové a dárečky 
od starostky Mgr. Jitky Synkové. V podobném duchu probíhalo přivítání 
i v druhém pracovišti ZŠ genpor. Fr. Peřiny, v Socháňově ulici. V této škole 
se v tomto školním roce otvírají čtyři první třídy.
Pozdravit prvňáčky pak starostka Jitka Synková spěchala i do ZŠ Jana 
Wericha, kde tento rok budou čtyři první třídy. Zde společně s ředitelkou 
Mgr. Zuzanou Martinovskou předala dárky a pamětní stužky.

Celkem tedy svoji cestu za poznáním začalo 3. září 2018 251 řepských 
prvňá ků. Všem přejeme ve školních lavicích hodně zdaru a úspěchů!

-ras-

Prvňáčci vykročili za vzděláním

foto: -ras-

pak zakončilo společné fotografování. Fotografie s DVD jistě 
budou milou vzpomínkou pro všechny zúčastněné na tento den.

Novými občánky se stali:
Jiří Škultéty, Matyáš Obermaier, Tobias Arnold, 
Matouš Hanus, Sára Došková, Štěpán Kořízek, Lukáš Prosecký, 
Martina Marešková, Aneta Polcerová, Elena Marie Němcová, 
Nina Piknová, Augustin Juriga, Rozálie Karásková, 
Emily Hakoš, Julie Lavičková, Václav Růžička, Viktor Kubovec, 
Filip Změškal.

-ras-
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Tak je to opět za námi. Ten pocit, kdy se ve vás pere únava s radostí a po-
chybami zda jste udělali vše, co jste mohli pro úspěch akce, lze asi jen těž-
ko popsat, ale kdo kdy pořádal nějakou větší akci, ví jistě, o čem mluvím. 
2. ročník sousedského festivalu Zažít Řepy Jinak nebyl klasickou soused-
skou slavností, kterou o týden později v rámci akce Zažít město jinak, po-
řádané sdružením Auto*mat, zažívala celá Praha a spousta dalších měst 
po celé České republice. Troufáme si tvrdit, že se nám podařilo uspořá-
dat regulérní festival se vším, co k němu patří. Zda jsme skutečně udělali, 
co jsme mohli a zda v nás může převládat pocit z dobře odvedené práce, 
asi nakonec posoudí návštěvníci našeho festivalu sami. Za organizátory, 

ale mohu trochu neskromně říct, že jsme ve finále spokojeni. I přes velké 
množství dílčích nezdarů a starostí se nám podařilo festival dotáhnout do 
podoby, kterou jste mohli vidět a zažít na vlastní kůži v sobotu 8. 9. 2018 
v Socháňově ulici. Vše se nám nakonec podařilo vyřešit a oproti loňské-
mu 1. ročníku jsme si stihli do určité míry festival i užít s našimi rodinami 
a přáteli. Těm patří asi ten největší dík. Rodinám za podporu a trpělivost, 
protože čím větší akce, tím méně času právě na ty nejbližší a samozřejmě 
přátelům za to, že při nás stáli, motivovali nás a pomáhali, jak se dalo. 
Spousta nových přátelství se zrodilo a některá se ještě více upevnila. Velký 
dík samozřejmě patří všem účinkujícím za nadšení, lásku a profesionalitu, 
kterou do svých vystoupení vtiskli, mnohdy za úplně minimální nebo vů-
bec žádný honorář. Všichni byli fantastičtí a přesně zapadli do myšlenky 
a dramaturgie festivalu. 
Myslím, a soudě podle vašich ohlasů, že i tentokrát jsme měli docela šťast-
nou ruku na výběr interpretů a rádi bychom v tomto duchu pokračovali. 
Přivézt do Řep hudebníky, na které byste si normálně nezašli, třeba proto, 
že je vůbec neznáte, ale o kterých si myslíme, že by se řepskému publiku 
mohli líbit. Místní harmonikář pan Michal Starosta, dívčí sbor Musica e 
Danza, odzbrojující Alex a Anna, otec s dcerou, která tak úchvatně zazpí-
vala i svou píseň Tornado, kterou sama napsala už v devíti letech. O něco 
ostřejší pražští The Radicals, které jste mohli vidět minulý rok i na Babím 
létě, ústečtí Houpací koně, kteří nejen že rozzářili závěr festivalu, ale sami 
byli z Řep tak nadšení a dojatí, že ani nechtěli odjet a v neposlední řadě 
samozřejmě Řepský sousedský sbor, který do Socháňovy ulice přivedl snad 
celé sídliště! Vám všem děkujeme a těšíme se zase na nějaká další setkání. 
Jenomže správný festival, ačkoliv by se to nemuselo zdát, není jenom 
o hudbě a umělcích. Je to také o spoustě hodných a pracovitých lidí, kteří 
stojí v pozadí a jen zřídka jsou vidět. Ať už pro svou přirozenou skromnost 
nebo prostě protože je toho tolik, že se v té záplavě starostí a shonu ani 
nestihnou ukázat anebo, a to je to nejhorší, se na ně zapomene! Tomu 
se snažíme vyhýbat, ale bohužel i nám se to někdy stane. Proto prosím 
odpusťte nám tato morální zakolísání, slibuji, že se budeme snažit tak-

to nekolísat. Děkujeme velice radnici 
naší městské části a všem úředníkům, 
kteří nám pomohli s realizací, zábory, 
povoleními a razítky. Konkrétně Odbo-
ru správy obecního majetku a Odboru 
životního prostředí a dopravy. Osobně 
bych chtěl já sám poděkovat zástupci 
starostky Martinu Markovi, který nám 
pomáhal několik týdnů předem během příprav a který tak činil naprosto 
nezištně a rozhodně nejen nad rámec své funkce, ale kolikrát nad rámec 
i svých fyzických možností. Máme obecně s naším úřadem a dalšími řepský-
mi institucemi jenom pozitivní zkušenosti a leckterá pražská část by nám 
mohla závidět. 
Za zmínku stojí jistě osvědčená a příkladná spolupráce s místní Měst-
skou policií, jejíž strážníci monitorovali festival po celý den a od rána 
pomáhali a dozorovali situaci kolem záboru a parkování v samotné „So-
cháňce“. Centrum sociálně zdravotních služeb se opět partnersky zapo-
jilo a poskytlo prostor, nábytek a hlavně personál jejich Klubu 17, který 
byl opět perfektně připraven a pomáhal vytvářet pozitivní a příjemnou 
náladu celého festivalu. Děkujeme Helče a její kolegyni Janě ze společ-
nosti Naturomed, které se nám staraly o zdraví a vytvořili v Relax zóně 
skvělé zázemí. Celému týmu Fitness Club Řepy a taneční školy B-Origi-
nal. Nesmíme zapomenout na personál Kulturního Centra Průhon. Holky 
a kluci děkujeme, bez vás by to nešlo! Díky manželům Veselých a jejich 
Nonstopradiu. Nejen, že si připravili bohatý program, živě vysílali celý 
den přes své rádio do éteru, ale vydrželi s námi až do konce a paní Soňa 

pletla malým slečnám copánky ještě po setmění, zdarma! Takové nadšení 
se prostě nevidí. Díky zvukaři Martinovi a celé jeho rodině. Díky všem 
sousedům co přišli a pobyli s námi chvíli i déle, i těm, kteří přišli a chytli 
se něčeho a prostě pomohli. Ano Janisi i Vám děkujeme! Díky všem sou-
sedům co přišli prodat své výrobky nebo v bazaru své věci a umožnili jim 
další život! Děkujeme Valérii Zawadské, že přišla číst našim dětem, a že 
za námi ještě dorazila odpoledne, aby nás podpořila! Řepy jsou krás-
né a veselé a my se budeme dál snažit, aby tomu tak bylo napořád! Náš 
tým Zuzka, Alenka, Hanka, Míla, Kristýnka, Pepa, Janinka by to bez vás 
všech dokázal jen stěží! Prostě děkujeme a těšíme se na vás na další akci 
pod hlavičkou Zažít Řepy. Tentokrát v prosinci a s přívlastkem Adventní. 
Krásné dny vám všem přátelé!

Za realizační tým Zažít Řepy Jinak
Josef Dirbák

Hlavní koordinátor a soused

#Zažít Řepy Jinak 2018

foto: -mish-

foto: -mish-
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Tato slepá, asi 100 metrů dlouhá od-
bočka z ulice U Kaménky, je nejmladší 
ulicí v Řepích.
Vznikla výstavbou několika řadových 
domků ve staré zástavbě obce. Po-

jmenována byla po slovenském malíři Karolu Miloslavu Lehotském, 
který se narodil 16. 11. 1879 v srbské Vojvodině, v regionu se silným 
zastoupením Slováků. Po ukončení základního studia v rodné Laliti se 
dále vzdělával v Sarvaši, Somboře, Praze a Vídni. Jeho toulavost a sa-
motářství ho několikrát vrací do rodné obce, ale pak se opět stěhuje 
do Nového Sadu, Ružomberoku, Martinu a Hložian. Svou životní pouť 
ukončuje 4. 3. 1929 v Brně.
Ve svém díle se Lehotský věnuje krajině a žánrovým portrétům. Uplat-
ňuje lyričnost, luministický přednes a nacionálně – náboženský mysti-
cismus. Byl ovlivněn akademickým realismem, impresionismem, čás-
tečně secesí a symbolismem. Často maloval barevnými křídami. Kromě 
malování psal i knihy o výtvarném umění.

text a foto Jan Bösser

LEHOTSKÉHO
ŘEPY – PRAHA 6

Je to neuvěřitelné, ale náš spolek Společnost pro obnovou řepských tra-
dic letos slaví 20. výročí. Když se ohlédnu do minulosti, naší první akcí 
byl Velký řepský bál. Tenkrát ještě nebyly Řepy jeden celek, ale existovala 
vesnice Řepy a sídliště. Moc se spolu nekamarádily, a tak jsme se rozhodli 
to změnit. Spolu s Jaroslavem Hájkem jsme vytvořili skupinu „starořepá-
ků“ a obno vi li tradici plesů v Sokolovně. Vyklidili jsme ze sálu tělocvičné 
nářadí, nakreslili i roznesli plakáty a sehnali ceny do tomboly. Ples byl do-
konale řepský. Hrála kapela ředitele staré školy, přišel pan starosta Fencl 
a také přinesl cenu do tomboly.
Tím to všechno začalo.

Postupně se přidala Dětská pouť na Den dětí, Mikuláš naděloval na Miku-
láškých radovánkách, přibyl Řepský karneval, Silvestr v Sokolovně a Letní 
jarmark. Činnost spolku jsme sponzorovali z vlastních firem.
Zorganizovali jsme také 1. Babí léto. Půjčili jsme si od pana Hrdiny valník 
s plachtou, na němž hrála country skupina Panoptikum a soutěžilo se ve 
všem možném i nemožném. Byla to zábava pro celou rodinu.

Před několika lety jsme vymysleli a začali organizovat šachový turnaj o ti-
tul „Šachista Řepy“. Turnaj byl určen amatérským šachistům. Ovšem, jako 
všechny naše akce, i tahle se rozrostla a začali se do ní hlásit i registrovaní 
šachisté. Letos jsme se také již potřetí zúčastnili akce Vinobraní v Klášte-

ře, výtěžek z našeho stánku jsme pak věnovali Domovu sv. Karla Boromej-
ského pro potřeby jeho pacientů.
Všechny akce pořádáme dodnes – až na Babí léto a šachový turnaj, které 
převzala Městská část Praha 17.

Pomáhalo a pomáhá nám hodně lidí a akce stále plní svůj účel. Lidé se 
seznamují bez ohledu na to, jestli jsou ze starých Řep nebo ze sídliště. 
Všechno děláme bez finanční podpory – grantů. Částečně nás podporuje 
pouze MČ Praha 17, a to zejména zlevněným nájmem Sokolovny. Na Miku-
láše neplatíme nájem vůbec, a tak můžeme každému dítěti dát mikuláš-
skou nadílku.

Na závěr bych ráda jmenovala některé naše stálé pomocníky.
Erika Řezníčková nám dává zdarma výrobky ze své pekárny, Zdeněk Hrdina 
půjčoval koně, manželé Gloserovi pečou perníkovou chaloupku do tomboly 
a pomáhají ze všech sil při každé akci. Při organizaci a realizaci akcí také 
pomáhají: Michal Štěpař a Věra Štěpařová, Marcela Drdlíčková, Jana Špar-
linková s manželem, Šárka a Karel Dvořákovi, Radka Hanusová – Květiny 
a řepské kluby seniorů. V současnosti nám vydatně pomáhá Klub seniorů 
Centrum vedený Jitkou Hanzlovou a předsedkyně klubu Seniorů Průhon 
Ivana Jelínková. Je třeba zmínit i mé dvě pravé ruce, a to Zdeňku Neužilo-
vou a Věru Hrdinovou.  
Vzájemně si pomáháme také s Domovem sv. Karla Boromejského ve spolu-
práci s Monikou Strakovou.

Kdo by měl chuť se k nám přidat a trávit smysluplně volný čas, může mi 
zavolat na 721 057 132 nebo za mnou přijít do Lidové cestovní agentury, 
Žalanského 287/57 v Řepích.

Anna Baumová za spolek Společnost  
pro obnovu řepských tradic

Slavíme 20 let od vzniku

foto: Archiv Společnosti pro obnovu řepských tradic

S NÁMI ZAŽIJETE ŘEPY ŘEPSKY!  

NAŠE AKTIVITY JSOU PRIMA  

A SPOLEČENSKY PROSPĚŠNÉ.
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Rádi bychom vás pozvali na další už pravidelnou akci pořádanou naším 
fotbalovým klubem tzv. sportovní	„workshop“	pod	názvem	„ŘEPY	SE	
HÝBAJÍ“, jež se bude konat ve středu dne 10. 10. 2018 od 16 hodin 
opět na našem travnatém hřišti. Jedná se o sportovní setkání, kde si 
veřejnost – děti všech věkových kategorií a jejich rodiče budou moci 
zahrát, zasportovat, zasoutěžit na jednotlivých stanovištích. A jelikož 
jsme fotbalový klub, tak asi polovina těchto stanovišť, bude zaměřena 
na fotbalové dovednosti. Druhá pak na všestrannost tzn., že se bude 
skákat, běhat, dovádět, házet na cíl, zkoušet ohebnost těla, bystrost, 
sílu a rychlost. Nově bude zapojena i zdravověda!

Po zdolání všech stanovišť na vás bude samozřejmě čekat sladká odmě-
na.  Proto přijďte všichni (kluci, holky, malí, velcí), kdo nechcete strávit 
odpoledne u počítače a televize, ale aktivně si zasportovat o odměny. 
Budeme se na vás těšit.

TJ Sokol Řepy-FOTBAL

TJ Sokol Řepy 
fotbal informuje

Nakonec	bychom	opět	rádi	touto	cestou	oslovili	další	hráče,	
kteří	by	měli	zájem	rozšířit	řady	některého	z	týmů.		
Pro	bližší	informace	navštivte	naše	stránky	www.fotbalrepy.cz	
nebo	kontaktujte	jednotlivé	trenéry:

Mini-přípravka	(ročník	2012–2013), Josef Weiss  
tel.: 604 594 604, trener@jezcizrep.cz

Mladší	přípravka	(ročník	2010–2011), David Machurka  
tel.: 603 811 646, dmachurka@seznam.cz

Starší	přípravka	(ročník	2008–2009), Karel Lasík  
tel.: 725 894 184, karellasik@seznam.cz

Mladší	žáci	(ročník	2006–2007), David Strupek  
tel.: 603 815 445, strupek@seznam.cz

Starší	žáci	(ročník	2004–2005), Jiří Kočovský  
tel.: 605 973 685, j.kocovsky@seznam.cz

Mladší	dorost	(ročník	2002–2003), Roman Polách  
tel.: 733 502 809, polach69@centrum.cz

Muži, Petr Žmolil tel.: 604 156 967, petr.zmolil@seznam.cz

Zelená lavina 
ovládla 
Střelecký ostrov
V neděli 16. září se na Střeleckém 
ostrově v Praze konalo finále Ligy 
pétanque pro seniory pod vedením 
pétanquového mistra Petra Fuksy.

Jaké bylo umístění členů Klubu seniorů Řepy? 
Jaroslav Pastorek, Eva Pastorková, Jiřina Gazdí-
ková, Jiřina Gruberová, Jirka Smělý, Petr Gruber 
v družstvu „GPS“ KSŘ, Praha 17 obsadili krásné 
druhé místo. Bronz patřil Jaroslavu Hladíkovi, 
Miroslavu Ptáčkovi, Marušce Řezníkové, Josefu 
Procházkovi, Pavlu Holoubkovi v družstvu „ŘE-
PÁCI“, SK Pétanque Řepy, Praha 17. 
Radost zavládla mezi námi z jejich úspěchu. 
Krásné poháry a dárkové koše byly odměnou za 
jejich hru.
Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezen-
taci.

Mária Szitányiová

Vezmi kamarádku a přijďte 

se podívat k nám do 

tělocvičny ZŠ J. Wericha

Můžeš u nás běhat, skákat, házet a učit 
se všestranné obratnosti pod vedením 

zkušených a sympatických trenérů.

Jsme volejbalový klub, sdružujeme družstva dívek ve věku od 7 do 19 let. 
Děvčata hrají nejprve soutěže pro nejmenší, dále pak krajské a ty nejstarší 

se  zúčastňují extraligových celostátních soutěží.

Nabízíme i alternativu pro dospělé hráčky.

Informace na telefonním čísle 602 119 824 nebo na webových stránkách.

Baví tě hry 
s míčem?

www.spanielkarepy.cz

ilustrační foto
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Datum Den 

Fotbal TJ Sokol Řepy – rozpis domácích zápasů PODZIM 2018 

Muži „A“ Muži „B“ 
Mladší 
dorost 
U16-17 

Starší 
žáci 

U14-15 

Mladší 
žáci  
„A“ 

Mladší 
žáci  
„B“ 

Starší 
přípravk

a 
U10-11  

Mladší 
přípravk
a U8-9 

19.8. NE FK Řeporyje 
(17:00)  

 
     

26.8. NE  TJ Praga „B“ 
(17:00) 

 
     

2.9. NE 
Olympia 

Radotín „C“ 
(17:00) 

 
FAAZ Praha 

 
(14:30) 

     

4.9. ÚT   
 TJ Slavoj 

Suchdol 
(17:30) 

    

9.9. NE  
UNION 

Strašnice „B“  
(17:00) 

 
  

FK Řeporyje 
 

(15:15) 
 

Sportovní 
Ak. Praha 

 (13:30) 

14.9. PÁ   
 

   
TJ Sokol 
Stodůlky 
(17:00) 

 

15.9. SO   
Spartak 

Hrdlořezy  
(10:45) 

 
SK Aritma 
Praha „C“ 

(9:00) 
   

16.9. NE 
AFK Slavia 
Malešice 

  
(17:00) 

 

 SC Xaverov 
Horní 

Počernice 
(14:15) 

    

23.9. NE  
AFK Union 
Žižkov  
(16:30) 

 
  

TJ Sokol 
Lipence 
(13:00) 

 
SK Zbraslav 

 
(14:45) 

25.9. ÚT   
 

   
Sportovní 
Ak. Praha 

 (17:00) 
 

28.9. PÁ   
TJ Avia 
Čakovice 

(10:45) 

TJ Sokol 
Stodůlky 

(9:00) 
    

29.9. SO   
 

 
TJ Sokol 
Nebušice 

(16:00) 

TJ Ruzyně 
 

(14:15) 
  

30.9. NE 
FK FC Zličín 

„B“ 
(16:00) 

 
 

   FK FC Zličín 
(13:45)  

6.10. SO  
SK GORDIC 

Praha 
(10:30) 

 
     

7.10. NE   
 

    
Bohemians 

Praha 
 (10:00) 

13.10. SO   
SK Dolní 
Chabry 
 (15:30) 

 
TJ Sokol 
Stodůlky 
(13:30) 

SK Ďáblice 
 

 (11:45) 
 

TJ Sokol 
Lipence 
(10:00) 

14.10. NE 
AFK Slavoj 
Podolí „B“  

(15:30) 
 

 SC Radotín 
 

(13:30) 
  

FC Tempo 
Praha 
(11:30) 

 

20.10. SO  
TJ SK 

Satalice 
(10:30) 

SK Čechie 
Uhříněves 

(13:30) 
     

27.10. SO   
 

 
Střešovice 
1911 „C“ 
(14:30) 

TJ Slavoj 
Suchdol 
(12:30) 

  

28.10. NE 
TJ Sokol 
Stodůlky 
(14:30) 

 
 

    
FC Tempo 

Praha 
(12:45) 

3.11. SO  
TJ 

Březiněves 
(10:30) 

 
     

4.11. NE   
 ABC Bráník 

„C“ 
(14:00) 

    

11.11. NE 
FK Admira 
Praha „C“  

(14:00) 
 

 
     

17.11. SO 
FC Přední 

Kopanina“B“ 
(13:30) 

 
 

     

18.11. NE   
FK Újezd nad 

Lesy 
(13:30) 

   
Spartak 

Hrdlořezy  
(11:30) 
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Klášter	servitů		
na	Bílé	Hoře
Roku 1628, tedy před 390 lety, započala po-
ložením základního kamene výstavba klášte-
ra řádu servitů a Mariánského kostela na Bílé 
Hoře za přítomnosti císaře Ferdinanda II. 
a pražského arcibiskupa Arnošta Vojtěcha 
z Harrachu. Klášter nikdy nebyl dostavěn. 
Důvodů bylo několik. Jeho vyrabování a ni-
čivý nájezd Sasů roku 1631, dále vydranco-
vání Albrechtem z Valdštejna v letech 1632 
a 1634. Následně dílo zkázy dokonali ro-
ku 1639 Švédové pod vedením generála Ba-
nnera. Znesvěcení tohoto místa a nedosta-
tek vody v této lokalitě přimělo servity tento 
nedokončený a poničený areál i s pozemky 
roku 1673 prodat.

Klášter	sester	
benediktinek	v	Řepích
Roku 1858, tedy před 160 lety, započala vý-
stavba řepského kláštera, kde původně vzni-
kl sirotčinec, později ženská trestnice. 

O 100 let později, tedy v roce 1958, v tom-
to znárodněném klášteře vzniknul Výzkum-
ný ústav zemědělské techniky v Řepích při 
Československé akademii věd. Ostatně, od 
znárodnění tohoto kláštera a nejen kláštera 
v roce 1948, uplynulo 70 let. V témže roce, 
tedy 1948, byla také zrušena ženská věznice.

Zdravotnictví
A když jsme u kláštera sester borome-
jek, je nutno se zmínit o zdravotnictví. To 
má v obci kořeny již od jejich příchodu do 
Řep a vybudováním kláštera, a působením 

MUDr. B. J. Eiselta v tehdejším léčebném 
ústavu pro nalezené děti. MUDr. B. J. Eiselt 
zde působil především v době vypuknutí ne-
bezpečné oční infekční choroby (zvané tra-
chom). Kromě léčení trachomem nakažených 
dětí, které tu žily, pomáhal i obyvatelům 
Řep. Tento lékař se později stal ve svém obo-
ru významnou a uznávanou kapacitou nejen 
u nás, ale i v zahraničí. I po jeho odchodu 
byla všem řepským k dispozici zdravotní služ-
ba, zajišťovaná řádovými sestrami boromej-
kami, které ve svých řadách měly zdravotní 
tým a lékařku. Právě tam se chodilo s různý-
mi bolístkami, na trhání zubů, sešití hlavy po 
úrazu, píchání uší, ale také pro pohlazení na 
duši.

Nelze také nezmínit Bertu Kotíkovou (1888 
až 1978), uznávanou řepskou osobnost, teh-
dy porodní bábu, která stála u zrodu několika 
set nových životů nejen v Řepích, ale i v širo-
kém okolí. V roce 2018 uplynulo 130 let od 
jejího narození a 40 let od úmrtí.

A ještě připomenu jedno kulaté výročí, kte-
rým je založení Centra sociálně zdravotních 
služeb a to 1. 1. 1998. Tehdy vzniklo usne-
sením zastupitelstva městské části Praha-
-Řepy č. 3/32 jako samostatná příspěvková 
organizace za účelem poskytování sociálních 
a zdravotních služeb. 

Řepy	městskou	částí
Nechvalný rok 1968, kdy nás zasáhla okupa-
ce vojsk Varšavské smlouvy, byl také rokem, 
tedy 1. ledna 1968 (50 let) se řepská obec 
stává součástí Prahy a městským obvodem 
Praha 6.

Školství,	první	řepská	
knihovna	a	ochotnictví
Roku 1863 byla založena první řepská škola 
(letos 155 let), a prvním učitelem se stal 
Martin Růžek.

Současně, tedy roku 1863, což je také 
155 let, byla založena úplně první řepská 
knihovna při slavnostním založení první řep-
ské školy (dům čp. 51), vedenou také prvním 

učitelem Matějem Růžkem, který tam až do 
počátku února 1872 učil. 

Rekvizice	kovů
Devastaci řepského kostela sv. Martina po-
znamenala před sto lety, přesněji 15. dubna 
1918, tzv. rekvizice kovů, kdy došlo k ode-
brání hromosvodů. O týden později, dne 
24. dubna 1918, následovala další a mnohem 
bolestivější rána, kdy bylo odebráno 21 kusů 
varhanních píšťal, které pak byly zaslány na 
tzv. stanoviště Ministerstva vojenství ve Víd-
ni. Těmto razantním vojenským opatřením 
ještě předcházela úplně počáteční rekvizice 
kovů, započatá již v srpnu roku 1916. Tehdy 
od sv. Martina byly odebrány svícny, tácky, 
kropenky a konvičky a především zvony. 

Doprava
Zajímavost z roku 1938 dokládá vlakový jízd-
ní řád. V něm se dočteme, že vlaky do Řep 
nejezdily jen ze Smíchova, jako na počátku 
zavedení trati. Odjezdy byly prodlouženy do-
konce ze stanice Vyšehrad, cesta do Řep tak 
trvala pouze 30 minut.

Tramvajová trať do Řep byla nově vybudová-
na v říjnu roku 1988, před 30 roky, kdy byla 
zprovozněna a prodloužena z Motola (tehdy 
konečná tramvaje č. 9) po současné Plzeňské 
ulici do sídliště Řepy.

Významná kulatá jubilea a historické události 
vztahující se k roku 2018
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Stromy	republiky
V den 80. výročí vzniku samostatného Česko-
slovenského státu byly 28. října 1998 (dnes 
je tomu 20 let) v parku proti Domovu sv. Kar-
la Boromejského slavnostně vysazeny dvě lí-
py, vyhlášené Stromy republiky se zapsáním 
do celostátní evidence. Slavnostního cere-
moniálu se zákonnými náležitostmi (ozna-
čení stromů s nápisem a národní trikolorou 
a se závěrečnou hymnou) se zúčastnili před-
stavitelé obce v čele se starostou a dalšími 
zastupiteli. Dále pak asistoval řepský Sbor 
dobrovolných hasičů, TJ Sokol Řepy a Český 
Junák – svaz skautů a skautek 10. střediska 
Bílá Hora. Církev zastupovali řádové sestry 
boromejky a tehdejší páter Pecka, který stro-
my současně posvětil.

Náprava	řepského	
historického	omylu
Dne 14. 5. 2013 (což je dnes 5 let) ve 13 ho-
din došlo u pomníku padlým obětem 2. svě-
tové války na Bílé Hoře k odhalení pamětní 
desky dvěma zapomenutým řepským hrdi-
nům, Josefu Líkařovi a rtm. Václavu Řehá-
kovi. Touto pietní událostí, byť s velkým ča-
sovým odstupem, došlo k nápravě řepských 
dějin a alespoň k morální satisfakci potom-
kům, protože tato jména, bohužel v minulém 
totalitním režimu zůstala mladším genera-
cím jaksi utajena. 

Je mojí povinností tímto poděkovat všem 
historikům, kteří mě ve shromažďování do-
bových dokumentů vyšli vstříc, tj. Spolku pro 
vojenská pietní místa, historiku Pavlu Žáč-

kovi a také kamarádovi a řepskému nadšenci 
fotografu Josefu Czwartynskému. Velký dík 
pak patří starostce Mgr. Jitce Synkové, která 
nad celou pietní akcí převzala záštitu a sou-
časně  MČ Praha 17, jež jí pomohla uskutečnit. 
Stejně tak jako zmiňovaný Josef Líkař a rtm. 
Václav Řehák, tak také zapomenutý František 
Mandys, patřili mezi tým spolupracovníků tzv. 
„Tří králů“, za což byli nacisty na Kobyliské 
střelnici popraveni.

Významné	řepské	
osobnosti

Miloslav	Bureš	
(1930–1978)	40 let od úmrtí
Byl významným hudebníkem a trumpetistou, 
spojovaný s osudy české populární hudby 
80. let. Vyrostl v orchestru tehdejšího nestora 
českých trumpetistů Vlastimila Kloce. Od roku 
1958 se po dobu deseti let stal sólistou or-
chestru zasloužilého umělce Karla Vlacha. V té 
době začaly dosahovat nebývalé popularity je-
ho sólové instrumentální nahrávky. Mezi jeho 
největší hudební skvost patřila bezesporu do-
dnes nezapomenutelná nahrávka Rossovy Ve-
čerky (II. Silenzio) z roku 1965. Natočil mnoho 
dalších titulů včetně českých autorů, kde opět 
vstoupil do povědomí svých posluchačů zná-
mými Vomáčkovými Gladioly. Koncem 60. let 
se stal sólistou orchestru Berlínského rozhlasu 
Güntera Gollascha. Při svém působení v Ně-
mecku současně hostoval v dalších špičkových 
orchestrech, např. Jürgena Hermanna, Waltera 
Eichenberga, ale především nahrával s vlast-
ním studiovým orchestrem. Jeho působením 
mnoho českých nahrávek v Německu zdomác-
nělo. Na domácí scéně účinkoval a nahrával 
s Interjazzovým tělesem a po návratu z Němec-
ka se stal sólistou orchestru Československé 
televize, řízeného Václavem Zahradníkem.

Bedřich	Tesař	
(nar.	1943)	slaví 75 let
Fotbalovou radostí pro řepské příznivce spor-
tu byl počátkem 70. let minulého století Bed-
řich Tesař, jehož jméno bylo později spjato 
s pražskou Slávií. Byl odchovancem řepských 
žáků. Patřil k rodu Tesařů, který se neodmys-
litelně zapsal do historie založení a vzniku ře-
pského Slavoje. K vývoji jeho fotbalového ta-
lentu přispěl jeho strýc, který ho ve 13 letech, 
tj. v roce 1957, přivedl do pražské Slavie. Zde 
se přes žáky a dorost vypracoval do ligového 
„A“ týmu, ve kterém v letech 1965–1972 pů-
sobil po boku mnoha slavných hráčů. Vojen-
ské roky si odbyl v letech 1963–1965 v praž-

ské ligové Dukle. Nejúspěšnější fotbalová léta 
však prožil Bedřich Tesař v letech 1965–1968, 
kdy byl členem Československé reprezentace 
stříbrných olympijských lvíčat. Svoji fotbalo-
vou kariéru ukončil v Ústí nad Labem. Dodnes 
vzpomínají fotbaloví fanoušci na jeho trestné 
kopy, a jak jeden řepský fotbalový pamětník 
dodal: „ Jó, Béďa, ten je uměl!“
 
Karel	Spálenka	
(1918–1983)	narozen na den vzniku 
republiky – 28. října 1918
Vyslovením jména řepského rodáka Karla Spá-
lenky se okamžitě všem vybavuje jediné – So-
kolovna, Slavoj Řepy a TJ Sokol. Tak jako jeho 
bratr Antonín a žena Libuše, i on zasvětil svůj 
život řepskému sportu a Sokolu. Po skončení 
aktivní sportovní kariéry byl neúnavným pra-
cantem a funkcionářem. Dovedl TJ Sokol po-
držet v těch největších krizích. Mnozí pamět-
níci se shodují v názorech, že nebýt osobnosti 
jeho a jeho bratra Antonína, dnes by sokolov-
na dokonce nestála.

Tomáš	Jun	
(nar.	1983)	slaví 35 let
Mezi plejádu mladších řepských sportovců pa-
tří kromě již zmíněných, také ti současní. Jed-
ním z nich je nejmladší z fotbalové rodiny Ju-
nů, Tomáš. Jde ve stopách svých strýců Josefa 
(nar. 1953), který oblékal dresy pražských klu-
bů Sparty, Dukly a Slavie, a Jiřího (nar. 1951), 
který též oblékal dres pražské Sparty v roce 
1969–1977. Tomáš prošel kluby SK Hlubočepy 
a Jablonce nad Nisou, aby se poté stal oporou 
pražské Sparty. Svými výbornými výkony dal 
o sobě natolik vědět, že byl v roce 2004 povo-
lán do reprezentace České republiky. V součas-
nosti hraje za německý SV Donaustauf. 

Valérie	Zawadská	
(1958)	slaví 60 let
V Řepích našla svůj nový domov i herečka 
Valérie Zawadská. Místem jejího narození 
byl Moravský Šternberk, avšak později svá 
dětská školní léta prožila v Rudolticích na 
Bruntálsku a v Loučné nad Desnou na Šum-
persku. V Šumperku také v r. 1977 dokončila 
gymnázium a v témže roce se stala členkou 
Severomoravského divadla. O rok později se 
stala absolventkou DAMU v Praze a po jejím 
úspěšném absolvování se po dobu čtyř let 
stala členkou Západočeského divadla v Che-
bu. Poté v r. 1986 získala angažmá do Měst-
ských divadel pražských. A jak říká: „Dnes jak 
tomu osud chtěl, jsem prostě Řepandou“.

Jaroslav Hájek,  
místostarosta
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Divadlo pro děti: Povídání 
o pejskovi a kočičce

Večer s živou hudbou: Petr 
Urbánek - One Man Show

Divadlo pro děti: Myška 
Terezka aneb o zlé koze

Břevnovský 
březňák

Divadlo pro děti: O prin-
cezně, která se nebála

Akce pro děti: 
Halloweenský rej masek

Pejsek a kočička hospodařili v malém domečku. Snažili se všechno dělat 
jako velcí lidé, ale protože mají malé a nešikovné tlapičky, nebylo to pro 
ně jednoduché. Ani do školy chodit nemohli a tak to v domečku vypada-
lo všelijak. Hraje: Nezávislé divadlo. (vstupné 40 Kč) 

Kytarista a zpěvák Petr Urbánek hraje celý večer k tanci i poslechu, ale 
také k dobrému pivu či vínu v hospůdce KD Bílá Hora. Přijďte si poslech-
nout známé české i zahraniční hity od 60. let až po současnost. Těšit se 
můžete na elektrickou kytaru, zpěv a propojení half-playbacku. (vstupné 
dobrovolné) 

V lese vládne pohoda, všechna zvířátka si užívají poklidného života. Jed-
noho dne je však navštíví zlá koza Rozalinda a najednou je všechno jinak. 
Rozalindě se podaří vylákat zajíčka Jakuba z jeho chaloupky. To se ale 
zvířátkům nelíbí a rozhodnou se ho zachránit. Každý přichází s nějakým 
plánem, ale na kozu nakonec vyzraje chytrá myška. Jak? To se nechte pře-
kvapit! Vhodné pro: MŠ a nižší ročníky ZŠ. Délka: 45 min. Hraje: Divadlo 
Matěje Kopeckého Praha. (vstupné 40 Kč) 

V rámci desátého ročníku country - folk - trampského festivalu vystoupí 
hvězdy i nováčci folkové, trampské a bluegrassové scény. Zahrají vám 
Terrakota, Hoboes revival Alva (H.R.A.), Martin Rous a Spirituál kvintet. Ve-
čerem vás bude provázet Milan Belmondo Plch a Honza Dobiáš. Rezervace 
vstupenek na e-mailu bbfest@seznam.cz, nebo tel. 736 227 646. Své lístky 
si vyzvednete až na místě u pokladny. (vstupné 290 Kč, pro studenty a děti 
možnost slevy. Děti do 5 let zdarma.) 

Opět do KD Bílá Hora zavítá loutková pohádka. Tentokrát o svérázné,  
a jak už vyplývá z názvu - nebojácné, princezně. Nebojí se ničeho a díky 
své odvaze vyřeší i nejrůznější problémy a situace. Pro děti: od 3 let, či 
pro děti s rodiči. Hraje: Divadlo Tondy Novotného (vstupné 40 Kč) 

Děti, nezapomeňte si strašidelný halloweenský kostým a zúčastněte se 
pravého reje masek. Soutěžit budeme o nejoriginálnější masku, která 
si odnese cenu vítěze. Vyrobte si také zdarma dřevěná halloweenská 
zapichovátka, která si můžete vzít domů jako dekoraci do květináče. 
(vstupné 50 Kč)

NEDĚLE 15:00

PÁTEK 19:00

NEDĚLE 15:00

SOBOTA 18:00

NEDĚLE 15:00

NEDĚLE 15:00
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Kulturní dům Bílá Hora, Ke Kulturnímu domu 14, 163 00  Praha 6 – Řepy, tel. provoz a pronájmy: 721 213 944, provoz@kdbh.cz, tel. produkce: 777 320 390, produkce@kdbh.cz, www.kdbilahora.cz, 
facebook.com/kdbilahora. Předprodej vstupenek: osobně na recepci KC Průhon, online přes GoOut.cz. Vstupenky k dostání také na místě před akcí. Změna programu vyhrazena.

A4 program KDBH 10-18.indd   1 21.09.18   14:35
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SLUŽBY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•  BOLÍ	VÁS	ZÁDA?	TRÁPÍ	VÁS	BOLESTI	SVALŮ?	TRPÍTE	
STRESEM	NEBO	ÚNAVOU?	Nabízíme profesionální 
řešení na špičkovém masážním křesle. Více info na 
english1to1.cz	nebo na		 Tel.:	737	337	445	

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

•  PŘEPRAVA	OSOB	(1+7	MÍST)	NA	VAŠI	SVATBU,	OSLAVU,	
DOVOLENOU,	K	LÉKAŘI.	Osobní řidič, letištní transfery. 
Celá EU, rozumné ceny. www.cestovanibezstarosti.eu,  
 Tel.:	603	494	819

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

•  	 	 	 	 	 	 !!	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

•  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	

•  !!!	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

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

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

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

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

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

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

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

•  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

BYTY, NEMOVITOSTI

•  HLEDÁM	1+KK	DO	13	TIS.	NEBO	2+KK	DO	16	TIS.	
JEN	PRO	2	OSOBY	- bezdětný pár bez zvířat. Nejlépe 
dlouhodobě, udržovaný stav, centrum do 30 minut. 
RK nevolat! Děkuji.  Tel.:	777	615	730

•  VÝMĚNA-OBEC.	BYT	2KK,	NÍZKÝ	NÁJEM,	ZA	VĚTŠÍ.		
	 Tel.:	731	599	706

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

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

•  TŘI	OSOBY	S	VĚTŠÍM	DÍTĚTEM	HLEDÁME	PRONÁJEM	
bytu od 2+1 do 3+1. Lodžie výhodou, hezký stav, 
dobrá MHD. Nastěhování po dohodě. RK nevolat!	 	
	 Tel.:	605	845	088

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

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

Kompletní účetní služby 
Správa nemovitostí

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

Drahoňovského 810/1
Praha 6 - Řepy 163 00

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

www.veterinadelta.cz

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

So: 9.00–12.00
Operační hodiny:

Po–Pá: 11.30–15.00

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

PROGRAM
ŘÍJEN 
2018

Divadlo pro děti: Povídání 
o pejskovi a kočičce

Večer s živou hudbou: Petr 
Urbánek - One Man Show

Divadlo pro děti: Myška 
Terezka aneb o zlé koze

Břevnovský 
březňák

Divadlo pro děti: O prin-
cezně, která se nebála

Akce pro děti: 
Halloweenský rej masek

Pejsek a kočička hospodařili v malém domečku. Snažili se všechno dělat 
jako velcí lidé, ale protože mají malé a nešikovné tlapičky, nebylo to pro 
ně jednoduché. Ani do školy chodit nemohli a tak to v domečku vypada-
lo všelijak. Hraje: Nezávislé divadlo. (vstupné 40 Kč) 

Kytarista a zpěvák Petr Urbánek hraje celý večer k tanci i poslechu, ale 
také k dobrému pivu či vínu v hospůdce KD Bílá Hora. Přijďte si poslech-
nout známé české i zahraniční hity od 60. let až po současnost. Těšit se 
můžete na elektrickou kytaru, zpěv a propojení half-playbacku. (vstupné 
dobrovolné) 

V lese vládne pohoda, všechna zvířátka si užívají poklidného života. Jed-
noho dne je však navštíví zlá koza Rozalinda a najednou je všechno jinak. 
Rozalindě se podaří vylákat zajíčka Jakuba z jeho chaloupky. To se ale 
zvířátkům nelíbí a rozhodnou se ho zachránit. Každý přichází s nějakým 
plánem, ale na kozu nakonec vyzraje chytrá myška. Jak? To se nechte pře-
kvapit! Vhodné pro: MŠ a nižší ročníky ZŠ. Délka: 45 min. Hraje: Divadlo 
Matěje Kopeckého Praha. (vstupné 40 Kč) 

V rámci desátého ročníku country - folk - trampského festivalu vystoupí 
hvězdy i nováčci folkové, trampské a bluegrassové scény. Zahrají vám 
Terrakota, Hoboes revival Alva (H.R.A.), Martin Rous a Spirituál kvintet. Ve-
čerem vás bude provázet Milan Belmondo Plch a Honza Dobiáš. Rezervace 
vstupenek na e-mailu bbfest@seznam.cz, nebo tel. 736 227 646. Své lístky 
si vyzvednete až na místě u pokladny. (vstupné 290 Kč, pro studenty a děti 
možnost slevy. Děti do 5 let zdarma.) 

Opět do KD Bílá Hora zavítá loutková pohádka. Tentokrát o svérázné,  
a jak už vyplývá z názvu - nebojácné, princezně. Nebojí se ničeho a díky 
své odvaze vyřeší i nejrůznější problémy a situace. Pro děti: od 3 let, či 
pro děti s rodiči. Hraje: Divadlo Tondy Novotného (vstupné 40 Kč) 

Děti, nezapomeňte si strašidelný halloweenský kostým a zúčastněte se 
pravého reje masek. Soutěžit budeme o nejoriginálnější masku, která 
si odnese cenu vítěze. Vyrobte si také zdarma dřevěná halloweenská 
zapichovátka, která si můžete vzít domů jako dekoraci do květináče. 
(vstupné 50 Kč)

NEDĚLE 15:00

PÁTEK 19:00

NEDĚLE 15:00

SOBOTA 18:00

NEDĚLE 15:00

NEDĚLE 15:00

07

12

14

20

21

28

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

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

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

Školka Želvička
Španielova 52a, 

163 00 Praha - Řepy 
Tel.: 604 433 057

www.skolkazelvicka.cz

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

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

První hodina zdarma :)

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

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

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

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

Kosmetický a kadeřnický salon

Giaccomo

SUŠÁKY, ŽALUZIE

www.bydlenijerabek.cz
+420 739 034 488

SÍTĚ PROTI HMYZU
ZASKLÍVÁNÍ BALKÓNŮ
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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.

Ordinace praktického lékaře AA Asklepios v 3.patře řepské polikliniky.

MUDr. L. Hrabovská, MUDr. J. Račko
Příjímame nové pacienty k registraci. 

www.mudr-hrabovska.cz

Poslední pacient 30 min. před koncem ordinační doby. 

ORDINAČNÍ HODINY
Po: 08:00–12:30 pouze obj. 13:00–15:00
Út:  08:00–12:30 pouze obj. 13:00–15:00
St: 13:00–18:00
Čt: 08:00–12:30 pouze obj. 13:00–15:00
Pá: 08:00–12:00

SLEVA 
40%

z montáže

Po předložení tohoto kuponu

ŽALUZIE 
SÍTĚ PROTI HMYZU

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

stejné IČ
stejná adresa
stejný kontakt26 let

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

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



271 777 010
trend@trend-technologie.cz

Koněvova 1107/54
130 00, Praha 3

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

• Vytvoříme projektovou dokumentaci, včetně vyřízení stavebního povolení

• Postavíme Vám vlastní plynovou kotelnu na klíč

• Zajistíme provozování kotelny, včetně pravidelných servisů a revizí

Základem našeho úspěchu je Vaše spokojenost

www.trend-technologie.cz

...správnou cestou
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