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Strategický plán rozvoje Městské části Praha 17
Vyhlášení dotací pro rok 2017
Co čeká Řepy v letošním roce?
Řepští dobrovolní hasiči
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Úřední hodiny
Úřadu MČ Praha 17
Žalanského 291, Španielova 1280,
Makovského 1141, Bendova 1121:
Pondělí: 8.00–12.00/13.00–17.30 hodin
Středa: 8.00–12.00/13.00–18.30 hodin
Pátek:
7.30–11.00 hodin
Ověřování – Czech POINT Žalanského 291:
Pondělí 7.30–12.00/13.00–17.30
Úterý
7.30–12.00/12.30–15.00
Středa
7.30–12.00/13.00–18.30
Čtvrtek 7.30–12.00/12.30–15.00
Pátek
7.30–12.30
Czech POINT Španielova 1280:
v úředních hodinách živnostenského odboru
Ověřování Španielova 1280:
v úředních hodinách odboru výstavby
pro potřeby jeho klientů
Podatelna – Czech POINT Žalanského 291:
Pondělí 7.30–17.30
Úterý
7.30–15.00
Středa
7.30–18.30
Čtvrtek 7.30–15.00
Pátek
7.30–12.30
Matrika Žalanského 291:
Pondělí 8.00–12.00/13.00–17.30
Středa
8.00–12.00/13.00–18.30
Pátek
pouze po domluvě s matrikářkami
Informace na tel. 234 683 111
nebo www.repy.cz
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Úvodní slovo
Vážení čtenáři,
letošní zima na nás po nějaké době vycenila své „zoubky“ v podobě sněhové nadílky a několika týdnů
celodenních mrazů. Ocení to hlavně děti, protože si mohou užít zimních radovánek.
Pokud jste radši v teple, snad vám přijde zavděk únorová Řepská sedmnáctka.
Mne nejvíc zaujalo povídání s Lubomírem Němejcem o Odboru kanceláře tajemníka úřadu. Dále pak
články o historii a současnosti Domova sv. Karla Boromejského a o Sboru řepských dobrovolných
hasičů, kteří oslavili 125 let od svého vzniku.
Jestli vás zajímá, co se v Řepích v tomto roce připravuje, tak musím doporučit rozhovor s představiteli radnice. Jelikož mám rád životní prostředí a jsem fanda třídění odpadu, tak mi udělalo radost
nainstalování prvních dvou Bigbellů. A co je Bigbell? Stačí si otevřít Řepskou sedmnáctku!
Za Redakční radu Jan Bösser

V březnovém čísle si mimo jiné přečtete:
➙ Podrobnosti k rozpočtu Městské části Praha 17.
➙ Rozhovor s vedoucí Ekonomického odboru Ing. Petrou Pecharovou.
➙ Řepský poradní sbor se opět sešel.

Aktuálně z radnice
Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.repy.cz
v oblasti Samospráva nebo v listinné podobě na Odboru kanceláře starostky MČ Praha 17, Žalanského 291, Praha-Řepy.
Schválení zásad pro poskytování dotací v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních
služeb, kultury a péče o veřejnou zeleň a životní prostředí a vyhlášení dotačního řízení
pro rok 2017
Zastupitelstvo schválilo upravené „Zásady pro poskytování dotací v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb, kultury a péče o veřejnou zeleň a životní prostředí“ a termín vyhlášení dotačního řízení.
Výběr firmy na administraci projektu „Strategické plánování rozvoje Městské části
Praha 17“ spočívající v zajištění plnění podmínek OP Zaměstnanost
Rada souhlasila s přijetím nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce na služby: Administrace projektu „Strategické plánování rozvoje Městské části Praha 17“ spočívající v zajištění plnění podmínek OP Zaměstnanost.
Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce varny v ZŠ genpor. Fr. Peřiny,
Socháňova 1139, Praha 6 - Řepy“ – přijetí nabídky
Rada souhlasila s přijetím nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce na služby: Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce varny v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Socháňova 1139, Praha 6 - Řepy“.
Stavba č. 0085 TV Řepy – Hekova, Augustova, zpracování prováděcí projektové dokumentace
a zajištění inženýrské činnosti
Rada souhlasila s přijetím nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce na služby „Stavba č. 0085
TV Řepy – Hekova, Augustova“, zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti.
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby: Péče o dětská hřiště, víceúčelová a ostatní
sportoviště, Praha 6 – Řepy, II
Rada souhlasila s přijetím nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby:
Péče o dětská hřiště, víceúčelová a ostatní sportoviště, Praha 6 - Řepy, II.
PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 17 SE KONÁ 19. 4. 2017 OD 14 HODIN.
Místo konání: Kulturní centrum Průhon, Socháňova 1220/27, Praha 17 – Řepy.
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zima letos udeřila plnou silou a já věřím,
že únorové číslo Řepské sedmnáctky pro
vás bude příjemným zpestřením chladných
dnů.
Mrazivé počasí a sněhová nadílka jistě těší
zejména děti, které si mohou užívat zimních radovánek a sportů. Mám radost, že
díky silným mrazům je letos v provozu kluziště, takže i v Řepích se dá bruslit. A vzhledem k tomu, jak je neustále zaplněné, je
vidět, že o bruslení je opravdu zájem!
Sníh a led však neznamená jen radost, ale
také starost. Děkuji proto všem pracovníkům, kteří se starají o úklid cest a chodníků,
což rozhodně není věc jednoduchá – uvědomíme-li si, kolik kilometrů je třeba uklidit.
A co je nového na radnici? V minulých
týdnech byla hlavním tématem naší práce
příprava rozpočtu pro rok 2017, který byl
následně projednán na lednovém jednání
zastupitelstva.
Návrh rozpočtu naší městské části na
rok 2017 je zpracován tak, aby předpokládané rozpočtované zdroje kryly rozpočtované potřeby. Kapitálové výdaje jsou ovlivněny financováním plánovaných velkých
projektů, kterými jsou výstavba Sportovního centra Na Chobotě a výstavba Domu
s pečovatelskou službou.
Podrobnosti k rozpočtu, který je zásadním
dokumentem pro fungování naší městské
části, naleznete v březnovém čísle našeho
zpravodaje.

Přeji vám krásné zimní dny
Jitka Synková

Otázka měsíce
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OTÁZKA MĚSÍCE ÚNORA
Téma měsíce:

Život v Řepích

Řekněte jednu věc, která by podle vás zlepšila život v Řepích.

PhDr. Jindřich Kadlec

ČSSD

Na vámi položenou otázku není jednoduchá odpověď.
Když jsem přemýšlel o tom, co bych měl zdůraznit,
vyjevil se mi vývoj městské části za posledních dvacet let, kdy došlo ke kvalitativnímu rozvoji naší obce
po všech stránkách v oblasti budování infrastruktury, občanské vybavenosti, zdravotní a sociální oblasti, školství a kultury. Došlo k úžasné proměně
naší obce, zvelebení panelových domů, sportovišť. Myslím si, že bydlet
v Řepích znamená být na dobré adrese. Prostě už nejsme periférie. Na

druhé straně si myslím, že je důležitá otázka vzájemného respektování,
mít pochopení pro životy svých spoluobčanů, více se angažovat pro život
v obci, na řešení aktuálních problémů, které by lidi mělo spojovat a ne
rozdělovat. Oblast mezilidských vztahů je nezastupitelná pro spokojený
život nás všech, kteří v Řepích žijeme a chceme mít pocit smysluplného
života. Proto si vážím lidí, kteří svůj volný čas věnují spolkovému životu a nezištně přispívají k udržování řepských tradic, jako je např. Anna
Baumová a Jaroslav Hájek, kteří dlouhá léta v rámci spolku pro podporu
řepských tradic přispěli k propojení řepských starousedlíků a sídliště.

Petr Stloukal

PRO PRAHU

Učitel filosofie jednoho dne přišel do třídy. Když
se studenti usadili, vzal ze šuplíku nádobu a naplnil ji až po povrch kameny. Potom se zeptal studentů, zda si myslí, že je nádoba plná? Studenti
s ním souhlasili, že je. Potom profesor vzal krabičku
s kamínky a vysypal je do nádoby s kameny, zatřásl
nádobou a kamínky popadaly mezi kameny. Profesor se zeptal znovu. Je teď nádoba plná? Studenti se pousmáli a souhlasili, že je. Ale profesor vzal krabičku s vel-

Milena Šlosarová

mi jemným pískem a vysypal ho do nádoby. Samozřejmě písek vyplnil
i ty nejmenší mezírky mezi kameny. Teď už byla nádoba opravdu plná.
Pak přistoupil student a ptá se profesora. Myslíte, že nádoba už je plná?
Profesor připustil, že ano. Student vzal půllitr piva a vlil ho do nádoby.
Pivo vsáklo do písku.
Ponaučení?
Na pivo se vždycky místo najde!!
Myslím, že pozitivní nálada by zlepšila život a to nejen v Řepích. Všem
občanům přeji v novém roce nadhled, humor a pohodu.

Olga Gusmanová

Život v Řepích by z mého pohledu zlepšilo vyřešení tří problémů, které mě v naší městské části
trápí…
1) Holubi – denně mi znepříjemňují život soustavným znečišťováním balkonu.
2) Prostor pod mostem od jara do podzimu okupovaný bezdomovci – nejednou mě tato skutečnost odradila od nákupu v Bille.
3) Tzv. obchodní dům OVUS – strašák, který zamrznul z dob normalizace, plní pouze jakousi provizorní funkci, odradí každého, kdo chce
slušně nakupovat. Každý si zajede raději na Anděl nebo na Zličín...

Otázka na příští měsíc:

Život v Řepích by bezpochyby zlepšilo čistější
ovzduší.

Prostor čerpací stanice
Jaké využití byste uvítali pro místo současné čerpací stanice při ulici Slánská?

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

rozhovor
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Otázky pro Lubomíra Němejce
V únorovém čísle pokračujeme v našem novém cyklu rozhovorů s vedoucími jednotlivých odborů našeho úřadu.
Dnes vám představujeme Odbor kanceláře tajemníka, v jehož čele stojí Ing. Lubomír Němejc, tajemník úřadu.

Ing. Lubomír Němejc (61 let)
• Ve funkci tajemníka od podzimu 2007.
• Ženatý 38 let, dvě děti a jedna vnučka.
• Záliby: Veteráni, hudba, psaní povídek,
humoristická literatura, pěší turistika.

Můžete Váš odbor představit?
To by bylo poměrně dlouhé povídání. Odbor
tajemníka je totiž zvláštní v tom, že v sobě
sdružuje celou řadu samostatně pracujících referentů. Celý odbor zahrnuje několik oddělení.
Patří sem můj sekretariát, oddělení informatiky.
Pak je zde právní oddělení a oddělení krizového
řízení, podpory projektů a kontroly. A samozřejmě nemohu zapomenout na personální a mzdové oddělení. Když bych to měl shrnout, jsou to
všechno činnosti, které svým obsahem nepatří
do jiných vymezených oblastí jiných odborů.
Takže jsme taková různorodá skládačka.

Můžete činnost jednotlivých oddělení
představit trošku podrobněji? Kolik
pracovníků tvoří Váš odbor celkem?
Odbor kanceláře tajemníka tvoří celkem třináct
zaměstnanců a já. Již samotné názvy jednotlivých oddělení, jak jsem je jmenoval, hodně napovídají o činnosti jednotlivých zaměstnanců.
Zkusím to popsat nějak stručně.
Právní oddělení poskytuje právní porady a servis
pro všechny odbory úřadu a také zastupuje
městskou část při soudních jednáních.
Oddělení informatiky se stará o provoz výpočet-

ní techniky, její údržbu, inovaci a obnovu, protože technika zastarává jak fyzicky, tak morálně.
To samé lze říci i o programovém vybavení, které
také prochází stálou aktualizací a modernizací.
Velký vliv má samozřejmě nutnost se přizpůsobit
měnícím se zákonům. Pro programové vybavení,
které využívá celý úřad, pak oddělení informatiky poskytuje uživatelskou podporu. Oddělení
informatiky se technicky podílí na jednáních
Zastupitelstva MČ, organizaci voleb, výběrových
řízeních a dalších akcích pořádaných městskou
částí. Informatici se starají i o takové zařízení
jako je třeba vyvolávací systém určující pořadí
klientů.
Oddělení krizového řízení, podpory projektů
a kontroly zahrnuje několik různorodých oborů.
Jeden pracovník má na starosti podporu projektů, která zahrnuje i tzv. evropské fondy, další má
převážně na starosti podporu přípravy strategického plánu. Dalším členem oddělení je pracovník kontroly, který zároveň řeší problematiku
pojištění majetku. V čele celého oddělení je vedoucí, v jehož kompetenci je krizové řízení. Krizové řízení je, velmi zjednodušeně řečeno, problematika přípravy na nestandardní situace, kdy

příkladně dojde k velkým haváriím, nebo jinému
vážnému ohrožení obyvatel. V těchto situacích
by měla nastoupit řešení, která musí být předem připravena. Součástí jsou i protipovodňová
opatření. Mnozí si sice řeknou, že u nás v Řepích
asi žádné povodně nehrozí, ale náš úřad zajišťuje
státní správu, tedy přenesenou působnost, i pro
Zličín a Sobín. A například v Sobíně je místo, kde
již v minulosti k takovému ohrožení povodní došlo. Tato problematika je samozřejmě řešená ve
spolupráci s krizovým řízením města.
Sekretariát tajemníka čítá jen jednu osobu, mojí
asistentku, která kromě podpory zabezpečení
mojí služební agendy má na starosti i centrální
evidenci smluv.
Personální a platové oddělení řeší veškeré personální záležitosti týkající se pracovních smluv
a zákonné evidence zaměstnanců. Vyřizuje
mzdovou a docházkovou agendu zaměstnanců,
ale i oblast bezpečnosti práce a požární ochrany
na pracovištích úřadu.
Hlavní náplň činnosti celého odboru je vlastně
podpora chodu úřadu, ale ne výhradně. Je samozřejmostí, že i já komunikuji s občany, odpovídám na dotazy a připomínky. Stejně jako každý jiný odbor zodpovídáme dotazy, které chodí
v rámci zákona o svobodném přístupu k informacím.

Mnoho lidí nemá vůbec představu o funkci
tajemníka. Můžete ji tedy přiblížit?
Tajemník je v podstatě ředitel úřadu, to je asi
nejsrozumitelnější pojmenování. Jeho hlavní pracovní náplní je starat se o chod úřadu,
převážně o spolupráci jednotlivých odborů.
Je vlastně také hlavním personalistou. Zákon
říká, že tajemník v rámci úřadu zastupuje zaměstnavatele. Uzavírá smlouvy s jednotlivými
zaměstnanci a také je v jeho kompetenci platová
problematika – tedy stanovování platu většiny
zaměstnanců. Je to tedy převážně činnost organizačně personální. Tajemník má také jednu
zvláštní funkci v oblasti přenesené působnosti,
kdy řeší tzv. případy podjatosti. Podjatost je případ, kdy pracovník, který má v konkrétní problematice rozhodovat, k ní má nějaký osobní vztah.
pokračování na straně 6
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pokračování ze strany 5
Jeho rozhodování by mohlo být tím ovlivněno
a dotyčný by nemusel být objektivní. V případě, že je někdo tedy označen za podjatého, měl
bych to přezkoumat a rozhodnout, zda tomu tak
je nebo není. Na druhé straně nemohu měnit
rozhodnutí, která v „přenesené působnosti“,
tedy jménem státu, učiní příslušné odbory, jako
například odbor výstavby, živnostenský odbor
apod. Říkám to zde proto, že se občas stává, že
se na mě někdo s takovou žádostí obrátí. V takových případech je odvolacím orgánem příslušný
odbor magistrátu města Prahy.
Tajemník se také účastní jednání rady a zastupitelstva a ze zákona má hlas poradní. To znamená, že nehlasuje a nerozhoduje, nicméně
má možnost se k dané problematice vyjadřovat
a přispět k diskusi a hledání řešení.
Tajemník také provádí akt udělování státního
občanství. O udělení občanství nerozhoduje,
rozhodnutí je v kompetenci příslušného mini-

sterstva. Provádí jen formální udělení listiny
a přijímá slib nového občana České republiky.
Jako tajemník jsem tedy ten, který v té chvíli
zastupuje stát a předává listinu novému občanovi. Při této slavnostní příležitosti si mohu dát
na krk řetěz se státním znakem, který většinou
nosí paní starostka při obřadech a oficiálních
příležitostech, protože u tohoto aktu jsou potřeba státní symboly.

Co Vám osobně na této práci přijde
nejzajímavější, co je naopak nejtěžší?
Asi to tak nelze rozdělit. Často se stává, že věci,
které Vás nejvíce baví, jsou nakonec pro Vás tím
nejtěžším… Je to každopádně práce s lidmi – tedy suše řečeno. Já bych to spíš raději označil jako spolupráci s lidmi, a tak by to mělo být. Snažit
se lidi přesvědčit o tom, aby to, co dělají, dělali
rádi. A to je zároveň asi to nejtěžší. Ale samozřejmě ne u všech. Práce s lidmi mě na tom baví
asi nejvíc. Není to každopádně nudná a jednotvárná práce!

Vaše práce je velice pestrá i náročná.
Zbývá Vám čas i na nějaké koníčky?
Jako tajemník se také podílím svojí činností na zajištění některých akcí, které pořádá
městská část pro veřejnost. Jednou z těchto
akcí je Babí léto, jehož realizace se snoubí
s mým velkým koníčkem – jsem totiž ctitelem
veteránů. Takže už tradičně organizuji jízdu
auto veteránů, které návštěvníci mohou pak
před radnicí obdivovat, prohlédnout si je
a zúčastnit se i startu slavnostní jízdy. Tenhle
koníček mě velmi baví a věnuji se mu s plným
nasazením, pokud je čas. Mám také rád hudbu, humor, občas něco drobného napíšu a samozřejmě je mojí prioritou spokojená rodina.
Bavili jsme se o samých vážných věcech, tak
si možná budou čtenáři myslet, že jsem „suchar“, ale humor mám rád a neskromně si myslím, že pro něj mám i smysl.
Děkuji za rozhovor.
Radka Sálusová

Strategický plán rozvoje Městské části Praha 17
Zapojte se i vy do tvorby Strategického plánu rozvoje Městské části Praha 17!
Příprava a zpracování Strategického plánu rozvoje Městské části Praha 17 vychází z dlouhodobých záměrů vedení Městské části Praha 17, které byly nastíněny již v Programovém prohlášení
Rady MČ.
Jedná se o jeden ze základních dokumentů
územního celku vyjadřující předpokládaný vývoj
daného celku v dlouhodobějším časovém horizontu – tj. zhruba 10 let.
Strategický plán rozvoje Městské části Praha 17
by měl být koncepčním a rozvojovým dokumentem, jenž vzejde ze současného stavu veřejných
a soukromých aktivit demografického, ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického
charakteru na území městské části.
Zároveň by měl Strategický plán brát v potaz
náměty skupin s různým odborným zaměřením
a sladit tyto náměty tak, aby se Městská část
Praha 17 rozvíjela a prosperovala jako celek.

Výstupem Strategického plánu by měla být urči
tá vize vyjadřující obecnou reálnou představu
budoucího stavu městské části co nejširší skupiny obyvatel Řep.
Městská část chce plánovat, a to společně se svými obyvateli a využít jejich iniciativu a potenciál
pro utváření městské části a života v něm. Bez
společné vize a spolupráce s občany, kteří zde
chtějí žít, pracovat a bavit se, lokálních komunit a spolků, občanských iniciativ a profesních
skupin nelze tvořit takový strategický dokument
jako je Strategický plán rozvoje Městské části
Praha 17.
Jiří Masopust, zástupce starostky

Vážení spoluobčané, sousedé, přátelé,
dovolte mi, abych vás jako garant projektu
pozval a požádal o spolupráci v pracovních
skupinách či při setkávání a diskusích
o životě v naší městské části.  
Kontaktujte: Ing. Václavu Šindelářovou,
koordinátorku strategického plánu,
tel.: 234 683 267,
e-mail: vaclava.sindelarova@praha17.cz

Opravy na řepském hřbitově

N E Č E K E J T E, OBJEDNEJTE SE!!!

na oddělení osobních dokladů

JAK?

✓

žádost o občanský průkaz

Na webových stránkách našeho úřadu na úvodní straně dole,

✓

žádost o cestovní doklad

žluté pole webcall.

✓

výdej těchto dokladů

Nebo: prostřednictvím podatelny našeho úřadu.

✓

přihlášení k trvalému pobytu

Děkujeme

co vás zajímá
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Vyhlášení dotací pro rok 2017
Městská část Praha 17 poskytne dotace v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb, kultury a péče o veřejnou
zeleň a životní prostředí z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení.
Zastupitelstvo Městské části Praha 17 na svém zasedání dne 14. prosince
2016 schválilo zásady pro poskytování dotací v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb, kultury a péče o veřejnou zeleň a životní
prostředí. Dotace, jejímž poskytovatelem bude Městská část Praha 17,
představuje účelovou dotaci z rozpočtu městské části.
Žadatelem o dotaci se rozumí fyzická osoba či nezisková právnická osoba, jež vyvíjí činnost zaměřenou na využití volného času obyvatel Městské
části Praha 17 u všech věkových kategorií v oblasti sportu, na sociální péči, kulturu, pobyt v přírodě a jiné zájmové činnosti a spolkový život s dominantním působením na území Městské části Praha 17 a na oblast péče
o veřejnou zeleň a životní prostředí.

Žádat lze o dotaci v rámci těchto programů:
❑D
 otace na podporu sportovních aktivit dětí, mládeže a starších dospělých, která může být poskytnuta na pravidelnou sportovní činnost
dětí a mládeže (26 let a mladší), na činnost zdravotně hendikepovaných
sportovců, na podporu trenérů dětí a mládeže, na podporu cvičitelů trénujících starší dospělé nad 60 let a na pravidelnou sportovní činnost
starších dospělých nad 60 let.
❑D
 otace na podporu závodní činnosti a organizaci významných sportovních akcí může být poskytnuta na pořádání významných sportovních
akcí v Městské části Praha 17 republikového či mezinárodního charakteru, na zajištění účasti na významných sportovních akcích v tuzemsku
i zahraničí, na výkonnostní sport klubů hrajících soutěž dospělých řízenou republikovým svazem. Dotace na výkonnostní sport je určena pro
všechny věkové kategorie.
❑D
 otace na podporu provozu a údržbu sportovišť a sportovních areálů může být poskytnuta na zajištění provozu sportovišť a sportovních
areálů a na zajištění jejich oprav.
❑D
 otace na podporu volnočasových aktivit dětí, mládeže, seniorů
a občanů se zdravotním hendikepem může být poskytnuta na provoz
volnočasových klubů pro děti a mládež, na provoz letních a zimních tá-

borů pro děti, na provoz volnočasových klubů pro seniory a na provoz
volnočasových klubů pro hendikepované.
❑ Dotace na podporu sociálních služeb poskytovaných na území
MČ Praha 17 může být poskytnuta k úhradě nákladů na podporu sociálních služeb poskytovaných na území Městské části Praha 17. Příjemcem
dotace se rozumí poskytovatel sociálních služeb, který splňuje náležitosti zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů. Poskytnutá dotace je určena především na následující druhy
sociálních služeb: pečovatelská služba, osobní asistence, odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením a na provoz nízkoprahového zařízení pro děti
a mládež.
❑D
 otace na podporu kultury v MČ Praha 17 může být poskytnuta na reali
zaci kulturních programů a na zajištění provozu kulturního zařízení.
❑ Dotace na podporu péče o veřejnou zeleň a životní prostředí v MČ Praha 17 může být poskytnuta na podporu péče o vzhled veřejné zeleně
např. na revitalizaci předzahrádek a jiných veřejných ploch a na ochranu životního prostředí.
Zastupitelstvo Městské části Praha 17 na zasedání dne 14. prosince 2016
schválené dotační řízení pro rok 2017 vyhlásilo a nechalo zveřejnit na internetové stránce městské části Praha 17. Na stránce www.repy.cz , pod
odkazem Granty, dotace, jsou ve Vyhlášení dotací pro rok 2017 uvedeny
bližší podmínky o podání žádostí, žadatelích, o poskytnutí dotací a jejich
výši, o evidenci dotací, kontrole a vyúčtování. Zásady prosím použijte při
vyplňování žádosti, abyste dodrželi podmínky pro přidělení dotace.
Žádost o dotaci budete podávat prostřednictvím závazného formuláře
ŽÁDOST PRO ROK 2017 jedenkrát v písemném vyhotovení včetně
povinných příloh a jedenkrát elektronicky ve formátu Microsoft
Word (pouze formulář žádosti bez povinných příloh)
na e-mail: dotace-ekn@Praha17.cz
v termínu od 1. 2. 2017 do 10. 3. 2017 včetně.
Marcela Haladová, Ekonomický odbor

Mobilní obchodní kancelář Pražské plynárenské, a.s.
Termín přistavení: dne 1. 3. 2017 od 14.30 do 17.00 hodin.
Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu Fiat Ducato, označeném logem Pražské plynárenské, a.s.,
zaparkovaném na parkovišti u úřadu MČ Praha 17 – Řepy, Žalanského 291/12b.
Pražská plynárenská, a.s. ve spolupráci s dceřinou společností Pražská
plynárenská Servis distribuce, a.s. a úřadem MČ Praha 17 - Řepy nabízí
odběratelům zemního plynu novou službu – tzv. „mobilní obchodní
kancelář“, jejímž prostřednictvím si stávající i potenciální zákazníci
Pražské plynárenské, a.s. mohou vyřídit záležitosti, související s odběrem
zemního plynu bez návštěvy kontaktních míst v Praze 2 a 4.
Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy.

Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby:
➟ zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
➟ změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.)
➟ převzetí reklamace
➟ výměna, kontrola a zaplombování plynoměru
➟ informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního plynu
➟ tiskopisy a informační brožury

Bližší informace na tel. číslech 267 175 366 a 267 175 202, www.ppas.cz

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
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Velkoobjemové kontejnery Praha 17 instalovala chytré
odpadkové koše Bigbelly
v ÚNORU
Velkoobjemové kontejnery (VOK) budou přistavovány ve všední
dny v odpoledních hodinách od 14 do 18 hod. a o víkendu od 12 do
16 hod. Po celou dobu přistavení bude přítomna obsluha, která
bude koordinovat ukládání odpadů. VOK nebudou na daném stanovišti zůstávat přes noc.
•  10. 2. Parkoviště v ul. Na Moklině (u rest. U Hasiče)
•  11. 2. Ke Kulturnímu domu x U Boroviček
•  16. 2. Parkoviště Drahoňovského
•  17. 2. Parkoviště u objektu Bílý Beránek (Šímova ul.)
•  24. 2. Parkoviště Hofbauerova x Žufanova
•  25. 2. Křižovatka ul. Laudova x K Trninám

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Městská část Praha 17 není zodpovědná za případné změny časů
ani termínů přistavení VOK. Služby jsou financované z prostředků
Magistrátu hl. m. Prahy a zprostředkovávány společností
Pražské služby a. s. a FCC Group s.r.o. (dříve A.S.A.). V případě, že
zjistíte nedostatky v poskytované službě, nahlaste tuto skutečnost
prostřednictvím emailu callcentrum@psas.cz /
cisterepy@praha17.cz nebo na tel.: 235 300 655.
Děkujeme!
Co lze odložit do VOK
VOK jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností jako je např.
nábytek, sportovní náčiní (lyže, jízdní kola apod.), koberce, podlahové PVC, umyvadla a záchodové mísy.
Co nelze odložit do VOK
✗ směsný

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

složky komunálního odpadu 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:

Při novoroční procházce po Řepích jste si mohli všimnout
nových odpadkových košů, které „vyrostly“ u OC Shopping
Point Řepy a KC Průhon. Koše jsou určeny ke sběru směsného
a tříděného (papír a plast) uličního odpadu.

Praha 17 instalovala
v těchto lokalitách tzv.
„chytré koše“. Jmenují se Bigbelly a přijely
z USA. Nahrazují běžné
odpadkové koše v ulicích, jejichž kapacita
nedostačuje a musí se
často vyvážet. Koše Bigbelly mají vlastní solární panel. Elektřina,
kterou vyrobí, pohání
vnitřní lis. Lis stlačuje
vhozený odpad a tím se
do koše vejde až 4 x více odpadu než do běžných košů. Zároveň je v nich
komunikační jednotka, která přenáší informace o míře zaplnění každého
koše. Když je koš plný, sám si zavolá obsluze, aby ho přivezla vysypat. Mezi
výhody těchto košů patří snížení četnosti výsypů a s tím i spojených nákladů, omezení nepříjemného zápachu v oblasti košů a také lepší udržování
čistoty v jejich okolí. Koše jsou uzavřené a odpad z nich nevypadává. Další
novinkou, kterou Praha 17 nabízí svým občanům, je třídění odpadu přímo
v ulicích, kde se prozatím běžně netřídí. Nyní tak mohou občané svůj odpad pohodlně roztřídit i při procházce.
V Čechách je Praha 17 čtvrtým městem, které se rozhodlo jít cestou chytrých košů. Inspiraci našla například u Městské části Praha 1, která provedla zkušební provoz devíti košů a ověřila tak jejich kvalitu a uživatelské
vlastnosti. V některých lokalitách snížila Městská část Praha 1 frekvenci
svozu o 90 %. Dalším městem jsou Karlovy Vary. Celkem je u nich v provozu
37 košů a městu se podařilo snížit náklady na provoz sítě odpadkových
košů až o 1/3 v porovnání s provozem běžných košů. Společně můžeme
šetřit životní prostředí, čas i peníze.
Více informací o koších Bigbelly, a jak je správně používat, naleznete
na webových stránkách www.repy.cz.
Do košů patří

Do košů nepatří

Jak správně koše
používat

Drobný odpad –
papír, plast

Odpad z domovů či
obchodů a restaurací
(v odpadových pytlech)

Nedávejte do košů
velkoobjemový odpad

Plastové lahve

Krabice a jiné obaly od
domácích spotřebičů

Neucpávejte vhazovací
otvory

Nápojové kelímky

Toxický a hořlavý odpad

Netípejte o vrchní
desku koše cigaretové
nedopalky

Elektro odpad

Cigaretové nedopalky
zhášejte o cigaretové
plíšky

• 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.
Ing. Vladimíra Šrámková,
Odbor životního prostředí a dopravy

Ing. Jaroslava Hrdličková

Máte slovo
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„Přednáška“ cestovatele
Na základě oznámení v Řepské sedmnáctce jsme se zúčastnili vystoupení pana Luboše Kováče v Kulturním centru Průhon. Mělo se
jednat o přednášku na téma „Irán – zapovězená země, nebo cestovatelský ráj?“ Protože jsem před léty v Iránu pracoval s pražskou
Škodovkou několik měsíců na výstavbě parní elektrárny v Mešedu,
byl jsem zvědav na nové informace o této zemi, která prošla velkými
politickými a společenskými změnami. Bohužel jsem byl zklamán.
Pan přednášející zahájil sdělením, že je Čech, a proto bude mluvit
sprostě, což dokázal hned v první větě, kde sdělil posluchačům,
že Irán je „super“, kdežto Bali je „sračka“ a podobným slovníkem
pokračoval dál. Dále jsme se dozvěděli, že Američané – „vyjebanci“ – vykořisťovali Irán, ale teď je všecko lepší, protože se nic nevyváží a všechno bohatství zůstává doma; dokladem je nízká cena
benzinu. (Podle oficiálních statistik činí současná íránská těžba
ropy 2,93 mil ionů barelů denně; vývoz ropy z této země byl v roce 2011 2,5 mil ionů barelů denně, letos přibližně 2 mil iony barelů
denně). Pán nás informoval, že v Iránu strávil tři týdny a ukázal na
mapě města, která viděl, ovšem nedokázal o nich říct nic víc, než
že je to „hustý“, nebo „suprový“, že Persepolis je „megalomanská“
a jako zvláštní atrakci řekl, že Isfahán je super, že tam mají druhé
největší náměstí na světě, ale že není v turistických příručkách uveden, protože v tom mají prsty američtí „vyjebanci“. Ukázal celkem
asi 30 obrázků, většinou sebe a své přítelkyně a nějakého místního
Mahmúda, u něhož přespávali. Také jsme se dozvěděli, že na hranicích je kontrolovali jacísi „borci“ a že všechny autobusy mají klimatizaci seřízenou tak, že je tam 13 °C. Další cenná informace byla,
že je tam sice prohibice, ale za dolary se dá koupit pivo i whisky. Na
dotaz, zda probíhá dále program zalesňování, se zeptal, kdy jsme
tam byli, a když jsme odpověděli, že ještě za starého režimu, tak to
odbyl posměchem. Pro mladé posluchače, kteří by tam chtěli jet jako pan přednášející, snad byla užitečná informace, jak si domlouvat
přes mobil noclehy u místních lidí, ochotných přijímat cizozemce –
pokud byla tato informace spolehlivá. Celkový dojem z přednášky
byl tristní a zdá se, že by Kulturní středisko mělo poněkud víc dbát
na kulturnost akcí, které pořádá.
Ing. Miloš Voplakal
Pozn. red. Vulgarismy v textu jsou přímou citací přednášejícího a byly
v textu ponechány pouze z důvodu zachování autenticity výpovědi.

Vánoční stromky
Volně odložené vánoční stromky u nádob se
směsným komunálním odpadem budou
odváženy při pravidelném svozu.
Prosíme občany, aby vánoční stromky
odkládali vedle nádob na směsný komunální odpad a tím nesnižovali kapacitu
objemu nádob pro ostatní odpad.
Vánoční stromky nepatří na stanoviště separovaného odpadu a na stanoviště nádob směsného komunálního odpadu umístěných v domech,
popřípadě vnitroblocích, kde se provádí vynáška nádob přes prostory
objektu. V tomto případě odkládejte vánoční stromky před objekt, na
místo přistavení nádob k výsypu.

Děkujeme návštěvníkovi za zpětnou vazbu k proběhlé cestovatelské
přednášce o Íránu. Přednášky Luboše Kováče se v KC Průhon konaly
již po několikáté a získaly si oblibu mnoha návštěvníků, kteří se zúčastnili třeba i opakovaně. Zejména u lákavých témat, jako bylo například Thajsko, jsme zaznamenali vysokou návštěvnost. Společenský sál byl tehdy úplně vyprodán. Již zmíněné přednášky o Íránu se
zúčastnilo okolo 70 lidí, přičemž kapacita sálu činí 110 míst. Vysoká
návštěvnost přednášek Luboše Kováče je pro nás dobrým důvodem
pro jejich opakované začlenění do našeho programu. Lidé při nich
získávají informace zábavnou formou a to je pro nás důležité.
Souhlasíme, že ne každému musí sednout expresivní slovník a uvolněný, neformální projev, který je pro přednášky Luboše Kováče typický. Někteří s tímto přístupem naopak sympatizují a možná právě
proto se i rádi vrací. Průběh přednášky pak není tak strnulý, ale nese
se v pohodovém duchu. Ano, s řadou použitých výrazů se neztotožňujeme a pana Kováče s touto připomínkou obeznámíme. Nicméně,
postoje a názory pana Kováče nijak neovlivníme, a rozhodně ani
ovlivňovat nechceme, a je proto na každém z diváků, zda s nimi
bude souhlasit či nikoliv. Nikdy není na škodu vyslechnout si názor
druhých a poté zaujmout své vlastní stanovisko.
Smyslem přednášek nemusí být poučení diváků o veškerých geografických a demografických informacích o daném státě, o všech
památkách a dalších podrobnostech, které si v dnešní době může
každý během pár vteřin vyhledat na internetu. Jak ale žijí místní?
S jakými odlišnostmi se můžete setkat, když se do dané země vydáte? Na co je dobré si dát pozor a co je potřeba zařídit před cestou?
Cenné rady a tipy jako tyto se získávají hůře a je proto ideální, když
vám je může poskytnout někdo, kdo byl ve zmíněné destinaci a tyto
zkušenosti již získal. Právě v tom spatřujeme hlavní přínos přednášek Luboše Kováče. Záplavu faktů v monotónním projevu si většina
z nás užila během školních let až až.
Důkazem, že poučná a leckdy i nudná fakta tedy nemusí být hlavní
gró cestovatelských přednášek, jsou například i mimořádně úspěšné
projekce Ladislava Zibury, které jsou koncipovány poměrně podobným stylem. Ti, co se jeho přednášek zúčastnili, ví, že zmínky o památkách a dalších naučných faktech jsou minimální nebo dokonce
žádné. Náplň přednášek je z převážné části tvořena komentovanou
fotostory, která je spojena s příhodami z cest. Stejně tak bychom
ani panu Kováčovi nedávali za zlé, že diváky seznámil s fotografiemi sebe, jeho spolucestovatelky a lidí, které na cestě potkal. Fotografie naopak dodaly přednášce na autentičnosti a díky nim mohl
cestovatel divákům lépe přiblížit své zážitky. Neméně zajímavými
shledáváme také vtipné poznatky o abnormálně, dalo by se říci až
nesmyslně, klimatizovaných dopravních prostředcích a o prohibici,
která má určité mezery. Právě takové maličkosti a rozdílnosti života
v Íránu oproti životu v České republice činí přednášku zajímavou.
Dotaz ohledně aktuálního programu zalesňování, považujeme za
velmi specifickou problematiku, se kterou je obeznámen málokdo,
pokud se o tuto oblast přímo nezajímá. To, že pan Kováč neznal odpověď, proto nepovažujeme za žádné společenské faux pas.
Věříme, že pro mnohé návštěvníky nebyla přednáška "tristním" zážitkem a naopak byla třeba i inspirací pro jejich vlastní cestu.
Ing. Michaela Dvořáková,
KC Průhon
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Čtyřikrát tři otázky aneb Co čeká Řepy v letošním roce?
Zajímá vás, co čeká naši městskou část v letošním roce v jednotlivých oblastech jejího rozvoje, jaké problémy se aktuálně řeší
na radnici nebo na co se můžeme těšit?
Zeptala jsem se starostky Mgr. Jitky Synkové a jejích zástupců v několika krátkých otázkách na aktuální řepské dění…

Mgr. Jitka Synková, starostka
V kompetenci školství, kultura, bezpečnost,
krizové řízení a sociální oblast.

Jak byste z Vašeho pohledu zhodnotila
loňský rok v Řepích?
Hodnotit celý rok v několika řádcích není úplně
snadné a rozhodně nemohu všechno shrnout
několika větami.
Ráda bych se však zastavila u několika bodů,
které mě rozhodně v loňském roce potěšily.
A začnu u našich nejmenších. Téměř každý měsíc
probíhá na radnici vítání nových občánků. Tento
obřad patří jednoznačně k mým neoblíbenějším
a je skvělé, že za loňský rok jsem přivítala 91 nových občánků Řep. A když už jsem u počtu dětí,
do našich prvních tříd nastoupilo v září 255 prvňáčků, což je nezanedbatelné číslo. Jsem ráda,
že všechny naše školy (mateřské i základní) jsou
již opravené a dobře vyhovují potřebám našich
dětí. Vždyť rekonstrukce, které v nich probíhaly,
se týkaly jak exteriéru, tak vnitřních prostor.
A budu-li se čísel držet ještě do třetice, je možné sledovat stále se zvyšující počet obyvatel
naší městské části také prostým přistěhováním
a změnou trvalého bydliště. A to je samozřejmě
dobrá zpráva, která dokazuje, že Řepy jsou dobré místo pro život.
Velice ráda bych na tomto místě také poděkovala za skvělou spolupráci Domovu sv. Karla Boromejského. Mám velikou radost, že toto zařízení,
ve kterém se mimo jiné řádové sestry obětavě
starají o nemocné a umírající pacienty, je na
území Řep. Na podzim loňského roku oslavil
Domov 20. výročí své znovuobnovené činnosti
a je třeba zdůraznit, že všechny akce, které se
k tomuto výročí v Řepích konaly, byly opravdu
důstojné a na vysoké úrovni!
Z oblasti bezpečnosti bych zmínila zejména krizové byty. Tyto byty spravujeme společně s firmou
Optimis a jsou určeny pro využití našimi občany
k nouzovému ubytování. V loňském roce se nám

podařilo tyto byty kompletně dovybavit a 100%
připravit na využití v krizových situacích. Přestože v rámci správního obvodu byly zaznamenány celkem tři události s předpokladem nutnosti
využít nouzové ubytování (1x požár ubytovny
a 2x požár bytového domu), k nouzovému ubytování bylo přistoupeno pouze v jednom případě.
Novinkou v oblasti bezpečnosti jsou jistě také kamery, které byly instalovány na Slánské
silnici. Měří okamžitou rychlost projíždějících
vozidel a jistě budou významně přispívat k bezpečnému silničnímu provozu, po kterém všichni
v Řepích voláme.

Co plánujete pro rok 2017?
Jak již bylo několikrát napsáno, Řepy nutně potřebují Dům s pečovatelskou službou, protože ať
chceme nebo ne, všichni stárneme. Loňský rok
byl zejména ve znamení plánování a příprav na
realizaci tohoto zařízení pro naše občany. Věřím, že se v letošním roce tedy podaří zhotovit
finální projekt, abychom co nejdříve mohli začít
s realizací stavby.
Dalším, dlouho diskutovaným projektem, je výstavba Sportovního centra Na Chobotě. Již se
nám podařilo získat provozovatele a pevně věřím, že v letošním roce začneme s jeho výstavbou.
Rádi bychom také navázali na zvelebování našich škol a v roce 2017 chceme modernizovat
kuchyň v Základní škole genpor. Fr. Peřiny v Socháňově ulici.
V oblasti bezpečnosti v roce 2017 plánujeme dopravně bezpečnostní akce, které by měly být zaměřeny na dodržování zákazu užívání alkoholu
a psychotropních látek za volantem.
Akce na kontrolu konzumace alkoholu u mladistvých probíhaly již v roce 2016 a v letošním roce
v nich hodláme rozhodně pokračovat, i když tak
trochu děláme práci za jejich rodiče.

Na co se v letošním roce těšíte?
Ráda bych, aby se nám podařilo zrealizovat vytýčené cíle. Věřím, že Sportovní centrum Na
Chobotě přestane být v letošním roce snem, ale
začne se stávat skutečností.
Kromě toho se samozřejmě těším na různé kulturně společenské akce – jako jsou třeba Čarodějnice nebo Babí léto, které snad opět budou
milým sousedským setkáním. Zajímavé také
bude sledovat aktivity staronového Kulturního
domu Bílá Hora, který prošel komplexní rekonstrukcí a zahajuje tento měsíc slavnostně svoji
činnost.

Martin Marek
Zástupce starostky
pro oblast
územního rozvoje
a investic a pro
oblast dopravy
a životního
prostředí.

Máte na starosti mimo jiné oblast dopravy
a rozvoje. Jak byste z tohoto pohledu
zhodnotil loňský rok v Řepích?
Neřekl bych, že v těchto oblastech šlo o něčím
výjimečný rok, v dopravě nás nejvíce trápí samozřejmě parkování a Čistovická ulice, která slouží
zejména v ranní špičce jako objízdná trasa Karlovarské. Rozvoj obce, který je spojený s investicemi, bude asi zásadní v letošním roce.

Co zajímavého plánujete pro letošek?
V letošním roce by mělo být v Řepích realizováno několik velkých projektů. Nejprve bych se
zmínil o těch menších realizacích, jako je parkoviště v ulici Mrkvičkova, kde vznikne více jak
100 nových parkovacích míst, nebo propojení
ulic Na Fialce – U Boroviček. Ovšem nejzásadnější bude zcela jistě výstavba sportovní haly
a bazénu v ulici Na Chobotě a také ze strany
Magistrátu výstavba nových protihlukových
opatření na Slánské. Bude to zcela jistě náročné období, které bude vyžadovat dostatek
trpělivosti na straně řepských občanů, za což
jim předem děkuji. Řepy se postupně stávají
moderní městskou částí, kde se dobře žije, ne
jen přespává.

Vím, že na tento rok plánujete tzv. pasport
zeleně. Můžete tento pojem trochu
přiblížit?
Pasport zeleně je zjednodušeně řečeno taková
inventura, soupis všech zelených ploch, které se
na území nacházejí a vegetačních a technických
prvků na nich umístěných.
V Řepích se taková pasportizace zeleně dělala
před deseti lety, od té doby bylo vysázeno velké
množství nových stromů a dřevin, nějaké naopak vykáceny, jako například v roce 2015 část
smrků stříbrných, které byly napadeny mšicí.
Během tohoto období došlo také k řadě majetkoprávních změn (vrácení pozemků v rámci
restitučních nároků, svěření pozemků do správy
od armády nebo magistrátu apod.).
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Jaroslav Hájek
Zástupce starostky
pro oblast ekonomiky a účetnictví
MČ Praha 17
a všech organizací zřízených
MČ Praha 17, oblast
správy majetku
a oblast bytové
problematiky.

Máte na starosti ekonomiku. Jak byste
z tohoto pohledu hodnotil loňský rok
pro Řepy?
Pokud bych mohl odpovědět pouze jednou větou, tak skvěle. Rozpočet Městské části Praha 17
byl pro rok 2016 navržen s plánovaným schodkem ve výši 169 704,2 tis. Kč. Výsledkem hospodaření je však schodek pouze ve výši 28 345,27
tis. Kč. Ve vztahu k upravenému rozpočtu je skutečný schodek čerpán pouze ve výši 16,1%, což
je způsobeno nízkým čerpáním výdajů, především pak výdajů kapitálových.

vaší otázky. Nemyslím si, že by to bylo téma až
tak diskutované. Občané byli o posledních prodejích bytů informováni. V diskusi šlo oprávněným nájemcům, tedy novým nabyvatelům, spíše
o co nejrychlejší řešení termínu prodeje. Musím
konstatovat, že přes prvotní problémy se zavkladováním kupních smluv na Katastrálním úřadu,
se prodej nakonec řádně rozběhl. Dokonce tak,
jak jsme si vytýčili, tedy v průběhu roku 2016.
No a k druhé části vaší otázky, v oblasti novinek?
K dnešnímu dni je bezmála 100% smluv uzavřených, čeká se jen u několika jednotlivců na jejich
proplacení a provedení jejich zavkladování Katastrálním úřadem.

Jiří Masopust
Zástupce starostky
pro oblast tvorby
strategického plánu, problematiky
evropských a jiných
fondů, přímé řízení
podpory projektů.

Co v současnosti připravujete pro letošní
rok?
Návrh rozpočtu Městské části Praha 17 na rok
2017 je zpracován tak, aby předpokládané rozpočtované zdroje kryly rozpočtované potřeby.
Porovnání:
příjmy celkem            190 436,2 tis. Kč
výdaje celkem            162 015,9 tis. Kč
rozdíl                              28 420,3 tis. Kč
Běžné příjmy převyšují běžné výdaje
o 28 420,3 tis. Kč i přesto, že zhruba 10 mil. Kč
dokrýváme z rozpočtu městské části činnost
státní správy.
Kapitálové příjmy nejsou rozpočtovány. Jde
o finanční prostředky, které městská část může
získat v průběhu roku na pořízení investičního
majetku, např. formou peněžního daru.
Do návrhu kapitálových výdajů byly zařazeny
pouze akce, u kterých je předpoklad, že budou
v tomto roce zrealizovány. Kapitálové výdaje jsou ovlivněny financováním akcí: Výstavba Sportovního centra Na Chobotě v částce
160 000 tis. Kč a Výstavba Domu s pečovatelskou
službou v částce 20 000 tis. Kč.

Velmi diskutovaným tématem byly loni
prodeje bytů. Jak se na tuto problematiku
díváte a jsou v této oblasti nějaké
novinky?
Prodej bytů se týkal domů Jiránkova 1135 – 1136
a Vondroušova 1195 – 1198, kdy se jednalo o poslední byty, které se MČ rozhodla prodat. Ostatně
toto téma bylo jedním z bodů volebních programů koaličních stran, které bylo i následně zapracované do koaliční smlouvy a programového prohlášení současné RMČ. Prodejem tudíž dochází
k naplnění vytýčených cílů. A nyní k první části

Máte na starosti oblast strategického
plánu a problematiku evropských a jiných
fondů. Co v této oblasti přinesl pro Řepy
loňský rok?
V loňském roce se nám v těchto oblastech dařilo.
Podařilo se nám úspěšně, v návaznosti na dotace, dokončit projekty realizované v předchozích
letech. Taktéž se nám dařilo úspěšně plnit podmínky udržitelnosti starších projektů. Co se týče
žádostí nových, podali jsme celkem 5 žádostí.
Již v průběhu roku jsme získali dotace z MPSV na
pořízení speciálně upraveného automobilu pro
převoz imobilních osob. Dále dotace z nového
Operačního programu Praha Pól růstu na projekt
„Dětské centrum osobního růstu v Psychosomatickem centru“. Těsně před koncem roku jsme

obdrželi pozitivní informaci, pro změnu z Operačního programu Zaměstnanost, o poskytnutí
dotace na tvorbu strategického plánu. Tento náš
zásadní projekt pro tento rok byl ze všech projektů vyhodnocen jako čtvrtý nejlepší. Rozhodnutí o poskytnutí dotace u zbylých dvou projektů
„Tvorba místního akčního plánu rozvoje vzdělání (MAP)“ a „Modernizace a navýšení kapacity
sběrných nádob na tříděný odpad“ očekáváme
v tomto roce.

Co v současnosti připravujete pro letošní rok?
Především chystáme tvorbu samotného strategického plánu rozvoje naší městské části. Jedná
se o zásadní strategický dokument vyjadřující
předpokládaný vývoj naší městské části. Týká se
tedy nás všech. Je nutné podotknout, že jeho
tvorba bude probíhat za účasti našich občanů,
spolků i organizací působících v naší městské
části. Připravujeme průzkumy veřejnosti i veřejná setkání. A již nyní se těšíme na názory a podněty občanů, jakým směrem by se naše městská
část měla ubírat.
Zároveň monitorujeme výzvy z dotačních programů. V případě vhodných podmínek výzev
jsme připraveni podávat další žádosti o dotace
a tak získávat další peníze pro naši městskou
část.

Jaká největší úskalí při tvorbě
strategického plánu vidíte?
Přiznám se, že na tvorbu strategického plánu
rozvoje se velmi těším, žádné úskalí nevidím.
Městská část se dobře připravila, nastavila pravidla a postup tvorby strategického dokumentu.
Zastupitelstvo městské části schválilo Vstupní
zprávu, která je veřejně přístupná na webových
stránkách naší městské části. Záleží jen na chuti a odvaze našich občanů zapojit se do tvorby
strategického plánu.
Děkuji za vaše odpovědi.
Radka Sálusová

Nový řepský park
Jedním z plánů, kterým jsme se na zasedání Rady zabývali, bylo vytvoření řepského
centrálního parku. Nový park by se nacházel
na místě současné louky před úřadem (mezi
ulicemi Žalanského a Žufanova) a kromě příjemného odpočinku by nabídl i řadu dalších
možností, jak trávit volný čas. Tím bychom toto místo oživili a umožnili jej aktivně využívat
po celý rok.
Protože je park v první řadě určený vám, občanům, budeme rádi, pokud se do jeho přípravy zapojíte od samého začátku. Koncem
loňského roku jsme oslovili odborníky z fa

kulty architektury ČVUT i z praxe. Ve spolupráci s nimi proběhne v půlce února studentský workshop, s jehož výsledky vás následně
seznámíme na veřejném setkání.
Myšlenky a nápady ze studentských prací poslouží jako inspirace ke společné diskusi nás
všech o tom, jak si nový park představujeme.
Více informaci najdete na
www.repy.cz/centralni-park.
Martin Marek
Ing. arch. Michal Štěpař
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Plán Klubu 17

únor 2017

1. 2. – Klub Star (pěvecká soutěž)
3. 2. – Voňavé pytlíčky
7. 2. – Valentýnská srdíčka ze všeho možného
8. 2. – Výroba valentýnek
10. 2. – Pracujeme s Big Shotem
14. 2. – Keramické odpoledne
15. 2. – Hlavolamy
17. 2. – Legrační ponožky
21. 2. – Odpoledne plné deskových i jiných her
22. 2. – Výroba z papírových tácků
24. 2. – Klub 17 vás zve na „Karneval“ – téma: postavy z večerníčků,
„Den otevřených dveří“
28. 2. – T ematická procházka Prahou (dle počasí).
Sraz: 15.30 – 16.00 hod.
Příjezd: cca 19.00 hod.
• Socháňova 1221, Řepy • Tel.: 235 314 141, 775 591 700 •

Programy pro řepské seniory

únor 2017

Klub seniorů Průhon

Klub seniorů Centrum

Každé úterý od 9 do 11 hodin v Klubu 17,
Socháňova 1221, Praha 17.
Klub vede Ivana Jelínková.
Program v únoru: 7. 2. Volný program,
14. 2. Promítání fotografií Klubu Průhon,
21. 2. Volný program, 28. 2. Volný program.

Setkávání vždy v úterý od 9 do 11 hodin v CSZS,
Bendova 1121, Praha 17.
Klub vede Jitka Hanzlová.
Program v únoru: 7. 2. Reprodukovaná hudba, různé žánry, 14. 2. Vědomostní soutěže,
21. 2. Volný program, 28. 2. Návštěva muzea.

Klub aktivního stáří (KLAS)
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 únoru: 1. 2. Emoční techniky, beseda s pí Řezníčkovou, 8. 2. Volný program,
15. 2. Volný program, 22. 2. Volný program.

Klub Gemini

(zdravotně znevýhodnění)

Každé pondělí, vždy od 14 do 16 hodin, Kulturáček na Bílé Hoře, Ke Kulturnímu domu 14,
Praha 17.
Klub vede Karla Stýblová.
Program v únoru: 6. 2. Emoční techniky, beseda s pí Řezníčkovou, 13. 2. Slavíme jubilanty – k poslechu nám zahraje „Duo Sparťanka“, 20. 2. Cvičení na židlích s pí Maxinovou,
27. 2. Slavíme s jubilanty. K poslechu nám zahraje „Duo Sparťanka“.

První pondělí v měsíci – zrušeno, každé další
pondělí od 14.30 do 16.30 hodin v Klubu 17,
Socháňova 1221, Praha 17.
Klub vede Martin Prouza.
Program v únoru: 6. 2. Zrušeno, 13. 2. Hudební hodina – s doprovodem na klávesy, možno
vymyslet různé alternativní nástroje se zapojením klientů, 20. 2. Společenské hry, 27. 2. Karaoke.
Kluby podporuje Centrum sociálně zdravotních služeb. Bližší informace vám poskytnou pracovnice recepce CSZS v Bendově ulici 1121 při osobním
jednání nebo telefonicky na číslech 235 314 141, 235 313 182, mobil 777 575 117 – v době od 7 do 15.30 hodin.
PhDr. Jindřich Kadlec, ředitel CSZS

informujeme
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Centrum sociálně zdravotních služeb představuje
Také únorové číslo Řepské sedmnáctky vám představí další ze seniorských řepských klubů. Dnes se jedná o klub s velmi
dlouhou historií, vždyť byl založen již v roce 1985. Jeho členky se scházejí v Kulturáčku na Bílé Hoře, pod vedením
Karly Stýblové, která mi jeho činnost také přiblížila v dnešním rozhovoru.

Klub aktivního stáří (KLAS)
Zaměření klubu: trávení společného času s povídáním u kávy,
kulturní akce, návštěvy kin a divadel, výlety
Počet členů: 25
Předseda: Karla Stýblová
Místo a čas setkávání: Každé pondělí, vždy od 14 do 16 hodin,
Kulturáček na Bílé Hoře, Ke Kulturnímu domu 14, Praha 17.
Kontakt: Mgr. Monika Čermáková (garant klubu), cszs@iol.cz,
mobil 775 59 17 00
Můžete váš klub v krátkosti představit?

Paní Stýblová, jak se váš klub utvářel v posledních letech?

Já jsem v klubu vlastně velmi krátce, přišla jsem asi před rokem a původně jsem rozhodně nechtěla být vedoucí. Všechny členky mě ale zvolily,
protože jsem tady nejmladší. My jsme totiž takový velmi specifický klub.
Naše historie se začala psát již v roce 1985 a některé naše členky tuto
dobu ještě pamatují. Samozřejmě, během tolika let se členská základna
již velmi vyměnila. Já jsem opravdu s klubem žádnou zkušenost neměla,
ale hodně mně pomáhá Jana Štěpánková z Centra sociálně zdravotních
služeb, díky které vedení zvládám. Mojí činnost mi také komplikuje můj
zdravotní stav, který není úplně dobrý. A také nemám počítač, na kterém bych mohla alespoň shánět nějaké kulturní akce atp.

Pokud jde o ty zmiňované výlety – tak ty si vlastně užíváme stále, i když
jen po vlastech českých. Jezdíme s Centrem sociálně zdravotních služeb
dvakrát ročně na výlety, moc se nám líbí a moc za ně děkujeme. A samozřejmě velký dík patří Janě Štěpánkové z Centra sociálně zdravotních
služeb, která se o nás perfektně stará.
Měli jsme také krásnou kroniku, jedna naše členka uměla kreslit a kronika byla opravdu nádherně malovaná. Kronika se bohužel ztratila, protože se někomu zapůjčila a už ji nikdo nevrátil.
Je také pravdou, že kdysi chodili do našeho klubu obyvatelé celých
okolních ulic, bylo to takové sousedské setkávání (pozn. red. Klub se
vždy scházel v Kulturáčku na Bílé Hoře a jeho členy tedy byli především
obyvatelé okolní staré zástavby). K místnímu Kulturáčku máme vlastně
všichni velmi vřelý vztah. Mnozí manželé nebo otcové našich členek
kdysi pomáhali tento kulturní dům stavět! Mám dodnes schovanou fotku svého manžela a tchána, kteří tady pomáhali. Já si třeba také pamatuji, jak jsem do tohoto sálu chodila jako mladé děvče cvičit. Takže to je
opravdu celoživotní srdeční záležitost!

Jaké je hlavní zaměření vašeho klubu?
Náš klub je vzhledem k věku našich členek zaměřen na odpolední posezení u kávy. Rády se sejdeme, popovídáme si. Naši činnost zpestřuje
i cvičení na židlích, které je velmi oblíbené. Všechny jsme již ve věku, kdy
pohyb potřebujeme a díky paní Maxinové, která nám předcvičuje, si můžeme pohyb užít. Toto cvičení máme moc rády a velmi bychom ho uvítaly
i dvakrát týdně. Kromě toho společně užíváme kulturu, navštěvujeme
výstavy, kina, divadla…

Kolik máte členů?
Asi dvacet pět, bohužel během posledního roku náš celkový počet klesnul, protože mnoha našim členům bylo osmdesát pět až devadesát let
a mnozí již nejsou mezi námi.

Paní Nováková, vy pamatuje ještě úplné začátky klubu KLAS,
můžete se s námi o ně podělit?
Kdysi, v osmdesátých letech, jsme se scházeli ještě pod Svazem žen
a v roce 1985 paní Placatková a paní Drobná založily tento klub. Pamatuji si na legitimace s kláskem a názvem Klub aktivního stáří, tento název nám zůstal dodnes. Společně jsme třeba slavili narozeniny jednotlivých členů, společně jsme vařili dobroty a užívali si společných chvil.
Chodilo nás sem hodně, měli jsme více jak šedesát členů a byli mezi námi i muži. Tehdy nás dotoval Národní výbor a jezdili jsme společně i na
zahraniční zájezdy! Navštívili jsme třeba Polsko a Maďarsko. I v porevoluční době jsme v našich výletech pokračovali, to se jezdilo na vánoční
a velikonoční zájezdy do Vídně nebo třeba nakupovat do Polska. Postupem doby jsme pomalinku vymírali, dnes nás je již jen kolem dvaceti.

Jaká byla vaše poslední společná akce?
Poslední naší kulturní akcí byla návštěva kina. V neděli odpoledne 18. prosince jsme společně byly na filmu Anděl páně II. Byly jsme
v Břevnově, těsně před vánočními svátky a načerpaly tak krásné předvánoční naladění. Kromě toho navštěvujeme divadla nebo zajdeme do
kláštera k boromejkám na nějaký koncert. Velmi oblíbené je pro nás již
zmiňované cvičení na židlích.
Jednou za měsíc také máme oslavu jubilantů, kdy slavíme narozeniny
členek v jednotlivém měsíci, přijde nám sem pan Procházka, který nám
zajistí živou hudbu, takže si i zazpíváme. Zpíváme písničky našeho mládí – třeba lidovky, „Hašlerky“, písničky ze Semaforu atp. Koncem loňského roku jsme získaly dvě nové členky, které dokonce tady i tancují,
což jsme samozřejmě s potěšením vítaly. Máme tady také zajímavé besedy – třeba o bylinkách nebo cestovatelské…

Zkoušíte něco vyrábět?
Kdepak, na ruční práce a vyrábění nás neužije, jak s nadsázkou říkáme,
nejsme děti – raději si v klidu popovídáme…
Děkuji za rozhovor.
Radka Sálusová

KALENDÁŘ AKCÍ
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Domov sv. Karla Boromejského
program na únor 2017
1. 2. – 28. 2.  Večerní Praha – výstava fotografií Romana Zuzáka, výstava je prodejní, její výtěžek autor věnuje Domovu sv. Karla Boromejského.
Refektář, vstup volný.
16. 2. Koncert studentů Gymnázia a Hudební školy hl. města Prahy z pěvecké třídy profesorky a operní pěvkyně Virginie Walterové, na
programu operety a operetní duety (A. Dvořák, L. Janáček, F. Lehár,
J. Strauss, J. Brahms, O. Nedbal aj.), účinkují: Daniela Nováková, Jana
Pazourková, Jonathan Ditrich, Adéla Klimešová, Natálie Dudová a Vašek Mašek, klavírní doprovod prof. Miroslav Navrátil.
Refektář, od 15.30 hod., vstupné dobrovolné.
19. 2. Orchestrální řada Archioni Plus pod vedením Michala Macourka, na programu J. Strauss, J. Brahms a B. Smetana.
Kostel sv. Rodiny, od 17 hod., vstupné dobrovolné.
26. 2. VientoMarero Duo, Michaela Meca – flétna, Jiří Meca – kytara, na programu José de Azpiazu, Fratišek Benda, Joachin Andersen,
Alberto Ginastera, Mario Castelnuovo Tedesco a Mario Gangi.
Kostel sv. Rodiny, od 17 hod., vstupné dobrovolné.

Kdy:
Kde:
Od:
Vstupné:

11. 2. 2017
Sokolovna Řepy
19.00 hod.
200 Kč

Pořádá SDH Zličín u příležitosti 110 let od
založení ve spolupráci s kulturní komisí MČ Zličín
         K tanci a poslechu hraje skupina Vynyl Band
                 Více informací na www.sdhzlicin.cz

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.
Zájemci o zasílání kulturních programů a aktualit z Domova se mohou
přihlásit na e-mailu: kultura@domovrepy.cz
Tel.: 277 003 564, mobil 774 401 337.
K Šancím 50, Praha 17 – Řepy, tel.: 277 003 564,
774 401 337, www.domovrepy.cz.
Spojení: bus č. 264, zastávka Škola Řepy.

PROGRAM ÚNOR 2017

01
PO-PÁ 9-19
SO 9-13

Výstava: Vojtěch Malaník
– Výběr z tvorby

Výstava akademického sochaře Vojtěcha Malaníka, který se kromě vlastní
umělecké činnosti věnuje také restaurátorství, zároveň působí jako pedagog na uměleckých školách a také jako lektor kurzů KC Průhon. Malaníkova
tvorba vychází ze skvěle zvládnutého řemesla a citu pro specifika jednotlivých sochařských materiálů jako je sádra, hlína, kámen, dřevo a bronz.
Některá díla jsou díky této výstavě představena veřejnosti úplně poprvé.
Doplňkem různorodého sochařského souboru jsou také ukázky malířské
tvorby a kresby. Výstava potrvá do 20. 2. 2017. (vstup zdarma)

04

SOBOTA 15:00

Divadlo pro děti:
Haló, Jácíčku!

Příběh vypráví o přátelství malého zajíčka a veverky, kteří společně zažívají nejkouzelnější okamžiky z dětství. Leckdy i obyčejné zážitky jsou pak
těmi nejsilnějšími. Malé chvilky, u kterých si uvědomíte, že svět kolem
je obrovský, strašný i krásný, že když máme někoho rádi, všechno je jiné
a lepší. A právě o tom je pohádkové představení s názvem „Haló, Jácíčku“,
které vzniklo na základě oblíbené knížky Daisy Mrázkové. Hraje: Divadelní společnost Kejklíř. Společenský sál KC Průhon. (vstupné 40 Kč)

04

SOBOTA 19:00

Retro bál:
V zrcadle věků

Sdružení WERICHOVCI vás zve na tradiční bál v maškarním stylu. Oblékněte se do kostýmu z doby od neandrtálců, přes 20., 30., 50. léta až po
kosmonauty. K tanci a k poslechu zahraje combo orchestru Václava Vomáčky. Během večera se můžete těšit také na soutěže, ceny pro nejoriginálnější kostýmy a zábavný bazar. Na místě bude zajištěn domácí bufet
za symbolické ceny. Vstupenky jsou slosovatelné. Předprodej a rezervace
míst v KC Průhon nebo na tel.: 604 136 139. Společenský sál KC Průhon.
(vstupné 120 Kč základní/90 Kč senioři)

07
ÚTERÝ 19:00

Koncert žáků kurzů
KC Průhon: Z radosti

Během večera vám zazpívají studenti kurzu Hlas dokořán, který probíhá v
KC Průhon pod vedením lektorky Moniky Obermajerové. Odneste si domů
skvělý hudební zážitek, díky vypilované práci s hlasem. Společenský sál KC
Průhon (vstup zdarma)

11

SOBOTA 15:00

Divadlo pro děti: Tři zlaté
vlasy Děda Vševěda

Bylo – nebylo, byl jednou jeden král, který našel zálibu v pobíhání po lese
a honění se za zvěří. Jednou se vydal za jelenem tak daleko, že nakonec zabloudil. Je vám ten příběh povědomý? Jak by ne! Lidové pohádky nás přeci
provázejí od malička a odjakživa. A tahle je jednou z těch nejkrásnějších
národních pohádek! Příběh na motivy knihy Karla Jaromíra Erbena vypráví
o tom nejdůležitějším: o osudu, o pokoře a o odvaze, o životě a smrti, a taky
o lásce, která je tou největší odměnou. Hraje: Divadelní společnost Kejklíř.
Délka: 45 min. Společenský sál KC Průhon. (vstupné 40 Kč)

18

SOBOTA 15:00

Divadlo pro děti:
Hrátky s čertem

Klasická česká pohádka podle známé knižní předlohy od Jana Drdy. Princezna Dišperanda a Káča, princeznina služebná, se dostanou do pěkného
průšvihu. Čertovi zaprodají svou duši. Vysloužilý voják Martin Kabát to tak
ale nenechá a rozhodne se obě dívky zachránit. Podaří se mu to? To se dozvíte na sobotní pohádce. Společenský sál KC Průhon. (vstupné 40 Kč)

23

ČTVRTEK 19:00

Hraní deskových her
v knihovně

Proč se nudit doma, když si můžete užít spoustu zábavy? Sehnali jsme hromadu oblíbených deskových her, které si u nás můžete v průběhu večera
zahrát. Vemte své kamarády a přijďte! Pro více info sledujte facebook.com/
knihovnarepy. K dispozici je omezený počet míst. Rezervace na www.pruhon.cz. Místní knihovna v Praze Řepích. (vstup zdarma)

25

SOBOTA 15:00

Divadlo pro děti:
Květinový salón

Krásné představení, které vás zanese do doby, kdy byly ruční práce nejběžnějším způsobem obživy. Příběh se odehrává v kouzelném květinovém salónu,
který je plný starobylého náčiní, bez kterého by se tehdy žádná švadlenka neobešla. Atmosféru jak ze starých filmů podtrhuje krásná mluva, snové obrazy
a zpěvy doprovázené akordeonem. Švadlenka Madlenka všívá do šatů živé
květy, které nejsou jen tak obyčejné. O zákaznících prozradí, jaké mají myšlenky. Když jsou dobré, květiny kvetou a voní, nedobré myšlenky způsobí, že
květiny uvadnou. Hrají: Pruhované panenky. Délka: 45 min. Společenský sál
KC Průhon. (vstupné 40 Kč)

Rezervace a prodej vstupenek na recepci infocentra v KC Průhon, telefon: 601 324 852, e-mail: vstupenky@pruhon.cz
Kulturní centrum Průhon, Socháňova 1220/27, 163 00 Praha - Řepy, tel. produkce: 702 202 097, e-mail: info@pruhon.cz

Co vás zajímá
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Nový pomocník při přepravě imobilních osob
Vážení čtenáři,
v lednovém čísle Řepské sedmnáctky byla otištěna informace o pořízení
nového automobilu pro přepravu osob prostřednictvím Centra sociálně
zdravotních služeb.
Rád bych doplnil informace k jeho využití:
Službu zajišťuje CSZS, Bendova 5/1121, Praha 17
ve dnech pondělí – středa od 8 do 15 hodin.
Veškeré další informace, včetně objednávek, obdržíte na telefonních
číslech 235 314 141 nebo 777 575 117.
PhDr. Jindřich Kadlec,
ředitel CSZS

Centrum sociálně zdravotních služeb –
AT linka s AT poradnou
1. Jak dlouho už Centrum sociálně zdravotních služeb existuje:
Centrum sociálně zdravotních služeb bylo založeno 1. 1. 1998 jako samostatná příspěvková organizace zastupitelstvem Městské části Praha-Řepy.
CSZS bylo založeno k zabezpečení péče v oblasti sociální a zdravotní pro obyvatele Městské části Praha-Řepy. Ve své hlavní činnosti se zaměřujeme na
poskytování služeb sociálního charakteru a komplexní domácí zdravotní péči.
Od 1. 7. 2007 je nově do našeho komplexu vřazen úsek Nízkoprahového
zařízení pro děti a mládež, společně s celým komplexem navazujících odborných poraden, mezi které patří i AT linka s AT poradnou.

2. Jak dlouho existuje anonymní AT linka a z jakých důvodů byla
zřízena?
•  AT linka byla zřízena v říjnu roku 2005 Úřadem městské části Praha 17,
od 1. 7. 2007 funguje v rámci služeb Centra sociálně zdravotních služeb
Praha 17, jehož ředitelem je PhDr. Jindřich Kadlec.
•  Závislost je vysoce aktuální téma. V dnešní době se již o tomto problému
celkem otevřeně hovoří a společnost si začíná zvykat na fakt, že závislost je nemoc a v některých stádiích nemoci není v silách závislého si
pomoci sám. Také pro rodinu a okolí je soužití velmi obtížné. Lidé často
v této problematice tápou a nevědí kde a jak začít, kam se obrátit, jak
sobě nebo blízkému pomoci, nemají se komu svěřit se svým trápením
a podobně.

snaží se do problému vcítit a zorientovat se v aktuální situaci. Společně
hledají alternativy řešení. Podle potřeby např. doporučí návštěvu psychologa, psychiatra, AT poradny, informují o možnostech léčby, případně
předávají zkušenosti z podobných situací, vyhledají potřebné kontakty na
odborná pracoviště podle potřeby klienta.
Klient se může na linku obrátit kdykoliv (v provozní době), kdy cítí potřebu
dalšího kontaktu, dalších informací apod.
Volajícím se věnují terapeutky s výcvikem telefonické krizové intervence se
specializací na závislosti.

5. Co je to AT poradna?
AT (alko – toxo) poradna je druhou částí této služby, bezpečným prostorem pro osoby, které se potýkají sami přímo s problematikou závislosti
(alkohol, drogy, léky, gambling apod.) nebo se tato problematika týká
jejich blízkých.
V naší poradně každý čtvrtek od 17 do 23 hodin máte možnost zdarma konzultovat s přední odbornicí na problematiku léčby závislostí MUDr. Gitou
Pekárkovou.
Jen je nutné se předem objednat, garantujeme i anonymní kontakty
a mlčenlivost je samozřejmostí.
Občané s trvalým bydlištěm na Praze 17 mají přednost při přijetí.

6. Kolik lidí využilo služeb AT linky s AT poradnou?
3. Pro koho je linka určena?
AT linka s celorepublikovou působností je určena především lidem, kteří
mají problém s návykovými látkami, rodinným příslušníkům a jejich blízkým. Může pomoci osobám, které ještě nemají ve své situaci zcela jasno
a potřebují problém konzultovat, které nevědí, kam se se svým problémem obrátit, nemají odvahu sami navštívit odborné pracoviště, nebo
které si přejí zatím zůstat v anonymitě. Linku mohou využít také lidé,
kteří potřebují morální podporu, útěchu a vlídné slovo při těžkém boji
se závislostí.

4. Jak konkrétně se s volajícími spolupracuje, kdo se mu věnuje.
Klient může komunikovat s AT linkou mailem nebo telefonicky.
Rozhovor se vždy odvíjí od potřeb volajícího. Terapeutky nejsou kritiky,

Za rok 2016 evidujeme 2875 kontaktů prostřednictvím 187 fyzických osob.
PhDr. Jindřich Kadlec, ředitel CSZS

Kontakty:
AT linka s AT poradnou
Socháňova 1221, Praha 6 – Řepy
Každý čtvrtek v roce od 8 do 23 hodin.
Tel.: 235 311 791
Mobil: 724 307 775
Email: atlinka.repy@seznam.cz
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Život v klášteře nemusí být pouze černobílý
V dnešní Řepské sedmnáctce vám nabízíme malé ohlédnutí za uplynulým rokem a děním v Domově sv. Karla Boromejského.
V září loňského roku jsme si připomenuli 25. výročí založení Domova, který
navázal na historickou úlohu řepského kláštera. V minulosti zde působily
sestry boromejky, aby tu pečovaly o sirotky nebo později výchovně působily na odsouzené ženy. V době socialismu klášter sloužil různým účelům
a postupem doby značně zchátral. Po jeho navrácení sestrám v 90. letech
20. století musel být celý zrekonstruován a dnes už čtvrtstoletí slouží nemocným seniorům. Navrátila se sem i ženská věznice. Vznikl ojedinělý projekt spojení péče o seniory s možností zaměstnávat v této péči odsouzené
ženy, které mají motivaci i touhu po jiném způsobu života a hledají smysl
v pomoci druhým lidem.
Současný klášter však neplní „pouze“ roli pečovatele o nemocné a ženské
věznice. Jeho služba má širší společenský rozměr. Nabízí zázemí řepské
farnosti a prostor pro setkávání lidí různých věkových kategorií i zájmů.
V období svátků, zejména vánočních, skýtá kouzelné místo, kde mohou
lidé načerpat síly a prožít příjemný čas s kvalitním kulturním programem,
který osvěží a vnitřně obohatí. Během roku v prostorách kostela sv. Rodiny, refektáře i zahrady uspořádáme více než sedmdesát kulturních a společenských akcí.
Stáří a nemoc přinášejí do života těžké chvíle a smutné okamžiky. Proto
se snažíme našim pacientům i jejich rodinám zpříjemnit čas, který u nás

Foto: -rasstráví. Žijeme velmi aktivně, plánujeme kulturní akce a snažíme se tento
dům naplňovat radostí. Pomáhají nám v tom účinkující různých žánrů, autoři uměleckých děl, děti ze základních škol a studenti, zdravotní klauni
s veselým programem i dobrovolníci. Všichni tito lidé nezištně přispívají,
aby Domov žil pestrým a radostným životem.
Ohlédneme-li se za uplynulým rokem, prožili jsme zde spoustu pěkných
chvil. V refektáři Domova proběhlo několik výstav, např. drátěných plastik,
modelů lodí a letadel, fotografií krajiny, přírody, hmyzu, motýlů a květin,
řepských památek i malovaných obrazů. Uspořádali jsme tříkrálový, velikonoční a adventní koncerty, hrály zde flétny, kytary, housle, dechové kvinteto, zazněly muzikálové melodie, afro-americké spirituály, proběhly koncerty duchovní hudby, studentské, violoncellové a klavírní koncerty. Přivítali
jsme u nás několik zahraničních sborů. Proběhl také již 3. ročník koncertu
pro hospice. Uskutečnilo se několik přednášek, např. o studánkách, příbězích z Afriky, loupežníku Babinském a řepské historii. Uvítali jsme i několik
divadelních představení. Připomněli jsme si také Světový den nemocných,
kdy bylo pacientům požehnáno, a byli obdarováni květinami.
V červnu proběhla tradiční Dětská pouť, v září pak třetí ročník oblíbeného Vinobraní v klášteře. Vystavili jsme originál obrazu hraběnky Albertiny
Sophie Coudenhove, která vstoupila do řádu a přijala jméno sestra Charitas. Stala se pak představenou řepského kláštera a první ředitelkou ženské

Foto: Archiv Domova sv. Karla Boromejského
věznice v Řepích. Obraz jsme si zapůjčili ze Státního zámku v Horšovském
Týně. Natočili jsme také klip k výročí založení Domova, ve kterém sehrál
roli starého Babinského výborný herec Jiří Lábus. Klip nás provázel celým
výročním rokem a pomohl nastartovat první crowdfundingovou kampaň
na podporu Domova, která se stala zatím nejúspěšnější kampaní na sbírkovém portálu pro neziskové organizace.
Na podzim jsme organizovali dobročinnou aukci „Andělů“ v hotelu Hilton
Prague Old Town, jejíž výtěžek přispěl na zakoupení zdravotnického materiálu a pomůcek pro naše ležící pacienty.
V podzimním čase jsme v prostorách kostela sv. Rodiny za přítomnosti publika natáčeli CD se sopranistkou Pavlínou Senič s doprovodem komorního
souboru Musica Festiva di Praga. Díky obětavosti celého týmu, který se na
natáčení a grafickém ztvárnění CD podílel, jsme ho měli hotové už před
Vánoci a přibyl nám tak pěkný vánoční dárek.
Při výčtu tradičních kulturních akcí nesmíme také zapomenout na Svatováclavský koncert a celoroční orchestrální řadu skvělého orchestru Archio
ni Plus pod vedením Michala Macourka, která vyvrcholila prosincovým
adventním koncertem. Člověk by nevěřil, kolik se toho dá v klášteře zažít
během jednoho roku a kolik lidí si odsud může odnést nezapomenutelný
zážitek. To je velká a nevyčíslitelná hodnota. Zveme tedy vás, kteří jste zde
ještě nebyli, abyste se přišli podívat na některou z kulturních akcí nebo
prostě jen tak pobýt či se zapojit do dobrovolnické služby. Přijďte a sdílejte s námi tyto krásné hodnoty.
Závěrem nezbývá, než si přát, ať při vší úctě k oděvu řádových sestřiček,
není život v Domově nikdy pouze černobílý.
Ing. Monika Straková

Foto: -ras-

Byli jsme při tom
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Vernisáž Vojtěcha Malaníka – zážitek pro smysly
Ani velmi mrazivý
podvečer nikoho z pozvaných
neodradil od
návštěvy vernisáže, která se
konala 19. ledna v KC Průhon.
Tentokrát zahajovala výstavu Vojtěcha Malaníka, která bude k vidění
až do 20. února letošního
roku. Výstava nese skromný název Výběr z tvorby, ale
skromná rozhodně není. Jsem dokonce přesvědčená, že kdo ji navštíví, bude opravdu nadšený.
Ať už prohlídku zahájíte v prvním patře nebo
v galerii, rozhodně si ji prohlédněte celou. Nechci prozrazovat více, ale čeká vás řada překvaFoto: -mishpení.
Samotná vernisáž byla skutečným zážitkem pro
smysly. Kromě vystavených děl na všechny totiž čekal ještě jeden úžasný zážitek. Hudební vystoupení houslového virtuosa Pavla Ereta. Mohutný aplaus
byl více než zasloužený.
Výstavu zahájil svou hrou právě Pavel Eret a po něm všechny přítomné
přivítal jak ředitel KC Průhon Mgr. Aleš Koutný MBA, tak starostka MČ Praha 17 Mgr. Jitka Synková. O autorovi, jeho tvorbě a samotné výstavě ná-

sledně přednášel Doc. PhDr. Jiří Tomáš Kotalík, CSc. Perličkou pro všechny, kteří tyto informace nevědí, bude jistě to, že ateliér Vojtěcha Malaníka
se nachází opravdu nedaleko, ve Zličíně, a autor sám v tuto chvíli vede
v KC Průhon sochařské a kresebné kurzy pro studenty a dospělé.
-mish-

Tříkrálový průvod zakončil vánoční období
Svátek Tří králů připadá na 6. ledna. V liturgických pramenech je však tento den označován jako svátek Zjevení Páně a jeho pozdější spojení se Třemi
králi je v podstatě výsledkem lidové kultury. Svědectví o králích, kteří přinesli ke kolébce narozeného Ježíše dary, najdeme v evangeliu sv. Matouše, nikde v Písmu se však neuváděl přesný počet těchto mudrců ani jejich
jména. Prvním autorem, který uvedl konkrétní jména tří králů, byl až ve
12. století kancléř pařížské Sorbonny Petr Comestor.
Jména Kašpara, Melichara a Baltazra tak v dnešní době zná asi každý,
už díky zkratkám C+M+B, které se napsané svěcenou křídou objevují nad
dveřmi příbytků mnohých z nás.
Možná by vás ale mohlo překvapit, že původní význam těchto písmen mohl
být jiný a jednalo se o zkratku „Christus mansionem benedicat“ – tedy požehnání – „Kristus ať požehná příbytek“.
Ať už byla historie jakákoliv, tříkrálové obchůzky mají velmi dlouhou tradici a v českém prostředí mají v podstatě stejnou podobu již od Třicetileté
války.
Také v Řepích jsme si tento svátek připomněli. Tříkrálová obchůzka s živým
betlémem se konala v sobotu 7. ledna v zahradě kláštera sester boromejek.
Příchozí neodradilo ani velmi mrazivé počasí a přišli si užít tuto „tečku za
vánočními svátky“. Na neděli po 6. lednu totiž připadá svátek Křtu Páně,
kterým v rámci církevního roku končí vánoční doba.
Přítomné přivítal již před branou kláštera řepský farář Otec Daniel Peter
Janáček, tentokrát v trochu netradičním oděvu pastýře. Stal se pro všechny příchozí také jakýmsi průvodcem celého setkání a zavedl účastníky
k živému betlému, kde už byla připravena Marie s Josefem a to dokonce
i s dvouměsíčním děťátkem v jesličkách.
Celé odpoledne bylo ve znamení zpěvu koled za doprovodu hudby a velmi

milého a vtipného průvodního slova Otce Janáčka. Vzhledem k třeskuté zimě si velký obdiv zaslouží zejména hudebníci, kteří se nemohli ani ohřát
u některého z rozdělaných ohňů. Milé setkání zpříjemnilo i přichystané občerstvení v podobě horkého čaje a vánočky, které určitě přišlo všem vhod.
Závěr samozřejmě patřil příchodu Tří králů. Věřím, že si toto sváteční
setkání všichni moc užili, nezbývá než poděkovat všem, kteří se podíleli
na jeho realizaci. A pokud jste tady letos chyběli, přijďte určitě příští
rok!
-ras-

Foto: -ras-
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Centrum sociálně zdravotních služeb

VALENTÝNSKÁ TANČÍRNA

pro batolata a jiné tvory
Děti, chcete oslavit Valentýna se svým kamarádem či kamarádkou?
Pak neváhejte a přijďte do Valentýnské tančírny! Čeká vás tu příjemná atmosféra
plná balónků a písniček. Můžete si s balónky zatancovat,
či třeba jen tak pohrát. A už jste někdy tancovali v balónkovém houští?
Ne? Tak hurá k nám pr otancovat střevíce!

přijímá uchazeče do

12. kurzu

výuky práce na PC pro seniory
Z
12. KUR
NA PC
PRÁCE
VÝUK Y

pro senio

ry

• Kurz je vhodný pro
začátečníky i pokročilé.
• Výuka probíhá jednou
týdně v úterý v odpoledních
hodinách.
• Každý účastník
pracuje sám u počítače.

KDY:
VSTUPNÉ:
S SEBOU:
MŇAM:

úterý 14.2. od 15:30 do 17:30 h.
50,- Kč
dobrou náladu :-)
zdravá svačinka pro děti i maminky zajištěna
(hlavně pro ty děti :-)).

Díky finanční podpoře Městské části Praha 17 a Letiště Praha
je kurz zcela zdarma. Podmínkou zařazení do kurzu je trvalé
bydliště v Praze 17 a věk od 60 let.
Zájemci se mohou hlásit osobně v recepci v Bendově ulici 1121
nebo telefonicky na čísle 235 314 141 či 777 575 117
od 28. 2. 2017 v pracovní době od 7.00 do 15.30 hod.

Neváhejte, počet míst je omezen!
Přednost mají noví zájemci.
Nemusíte se přihlašovat, stačí jen přijít. Ale pozor! Kapacita Řepíka je omezená!

PhDr. Jindřich Kadlec,
ředitel CSZS

MC Řepík v únoru
Tento článek píši, když za oknem mrzne, až praští a naštěstí i chumelí.
Je to skvělé zimní počasí a já doufám, že nám sníh i tady, v Řepích,
vydrží co nejdéle. Určitě není lepší věc v lednu, než bobovat a sáňkovat.
Tak doufám, že jste si té sněhové nadílky užili/užíváte do sytosti.

Přejeme vám pohodu o jarních prázdninách – sledujte náš web a facebook, v Řepíku všichni jarní prázdniny mít nebudou. Budeme v omezeném provozu fungovat, tak se můžete přijít pobavit.
Za MC Řepík Zuzka Brázdová

Máme za sebou i oslavy konce roku, ale tím oslavy pro tento rok nekončí.
Proto bych vás ráda informovala o možnosti uspořádat narozeninovou
oslavu pro děti v naší herně. Cena za tři hodiny pronájmu je 600 Kč.
Z bezpečnostních důvodů by se oslavy mělo účastnit maximálně 10 dětí
(+ rodiče). Oslavy je možné pořádat po domluvě v pondělí, úterý, pátek, sobotu nebo v neděli v odpoledních hodinách (v čase mezi 14.30
a 18.30). Nicméně je třeba se předem domluvit, příležitostně se v centru konají přednášky nebo workshopy. Herna je vám k dispozici se vším
vybavením. Máme i plastové nádobí pro cca 8 dětí, mikrovlnou troubu
na přípravu popcornu, tabuli na ven pro upřesnění vstupu na oslavu.
K dispozici máme i čokoládovou fontánu.
Více informací najdete zde: http://mc-repik.webnode.cz/
narozeninove-oslavy/.
A pokud se nechystáte pořádat v únoru narozeninovou oslavu, přijďte 14. února do naší Valentýnské tančírny! Děti se vyřádí na oblíbené
písničky v balonkovém houští!
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ZŠ Jana Wericha
Soutěž v anglickém jazyce
Ve středu 21. prosince proběhla na naší škole soutěž v anglickém jazyce. Zúčastnilo se dvacet žáků z 2. stupně, kteří byli rozděleni do tří
kategorií. Soutěž se skládala ze dvou částí – poslechové a konverzační.
Porota sečetla body a pořadí je následující:

Rozšířená výuka jazyků
Ve školním roce 2017/2018 bude ve 3. ročníku
Základní školy Jana Wericha opět otevřena
třída s rozšířenou výukou cizích jazyků.
➩ Výběrové řízení proběhne 29. 3. 2017.
➩ Přihlášky jsou k dispozici na www.zs-jana-wericha.cz
➩ Termín odevzdání přihlášek pro zájemce je 28. 2. 2017.

• V I. kategorii získal 1. místo Nguen Phuc Hai Nam z VII. B,
2. místo Miloš Hanousek z VII. B a Jiří Cacák z VI. B.
• V II. kategorii zvítězil Vít Orálek z IX. B,
2. místo obsadil Robin Řezáč z VIII. A.
• V III. kategorii vyhrála 1. místo Ramona Dzamastagic z VIII. C,
2. místo vybojoval Andrej Martovickyj také z VIII. C.
Všem soutěžícím děkujeme za účast, vítězům blahopřejeme
a již se těšíme na příště!
Alena Vlašicová, Soňa Fialová

Vozí žáci základní školy
kozy do Afriky?
Nevozí, ale každý rok se žáci Základní školy Jana Wericha zapojují do
projektu společnosti Člověk v tísni. Vybírá se drobný obnos. Třeba jen
jedna koruna, aby měl každý dobrý pocit, že se podílel na nákupu skutečného dárku. To je takový dárek, který pomůže chudé rodině v Africe.
Před Vánocemi žáci a učitelé vybrali peníze na tři kozy a dvacet kuřat,
které usnadní život africkým dětem.
Zvířata zástupci společnosti Člověk v tísni kupují přímo v zemi, kde pomáhají.
Ekotým ZŠ Jana Wericha

ZŠ genpor. Františka Peřiny

Informační
schůzka pro rodiče
Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků základní školy
genpor. Františka Peřiny, spojená s prohlídkou školy, se bude konat:

1. v budově v Laudově ulici 27. února 2017 od 16.30 hodin
ve společenské místnosti

2. v budově v Socháňově ulici 27. února 2017 od 17.30 hodin
ve společenské místnosti.

Na společné schůzce budete informováni o našem Školním
vzdělávacím programu DOMINO, odpovíme na vaše dotazy.
Děti můžete vzít s sebou a společně vás zveme na prohlídku školy.
Těšíme se na vás i vaše děti.
Za pedagogy ZŠ genpor. Františka Peřiny
Mgr. Jarmila Pavlišová, ředitelka školy

Jak jsme prožívali advent v naší škole U Boroviček
Letošní rok jsme zahájili adventní čas netradičně v listopadu před třídními schůzkami. Slavnostně byl rozsvícen na zahradě vánoční strom, který
ozdobili žáci vlastnoručně vyrobenými ozdobami v keramické dílně. Paní
ředitelka zahájila hudební a pěvecké vystoupení žáků a učitelů, kteří si
nacvičili koledy pro rodiče a společně navodili slavnostní atmosféru čekání
na Vánoce. Do tříd se rodiče rozcházeli s přáníčky a perníčky od svých dětí.
První týden v prosinci nás ve škole mile překvapil Mikuláš, anděl a čerti.
Mikuláš přečetl naše hříchy, a kdo zazpíval, nebo řekl básničku, dostal za
odměnu adventní kalendář, aby nám to čekání na Štědrý den rychle uteklo.
Tak jako každý rok jsme navštívili Domov sv. Karla Boromejského v Řepích.
Nacvičili jsme pásmo zimních písní s hudebním doprovodem. Svatá trojice
předala malou pozornost v podobě voňavých a krásně nazdobených perníčků
klientům i zaměstnancům stacionáře. No a na závěr se hrálo na přání.
Senioři, žáci a učitelé si společně zatančili a zazpívali několik lidových písní.
Nezapomněli jsme ani na opuštěné pejsky a kočičky. Vyhlásili jsme akci
„Dárek pro pejska a kočičku v útulku“. Sešlo se nám tolik dárků, že se nemohly vejít pod náš školní stromeček. Před vánočními prázdninami jsme si
slavnostní atmosféru užívali na vánočních výstavách, koncertech a hlavně
třídních besídkách. Ve třídách hrály koledy, vonělo cukroví a chlebíčky. Povídaly se příběhy, hrály hry, rozdávaly dárky a vymýšlely další akce do no-

vého roku. Žáci 7. A by si prý místo diskotéky přáli ples, dlouhé šaty, lodičky, kluci oblek a společenské chování, takže kdo ví? Možná bude i ples…
třeba v květnu – „Květinový ples“?
Žáci a učitelé ZŠ se specifickými poruchami učení U Boroviček

pro děti a rodiče
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První vítání občánků v roce 2017
Dopoledne 24. ledna se obřadní síň řepské radnice opět rozezněla dětskými hlásky a výskotem.
Konalo se tady první vítání občánků v letošním roce. Celý dopolední ceremoniál jako vždy
pečlivě připravily matrikářky z Odboru občansko správního.
Také letos přišly sváteční dopoledne rodičům a jejich ratolestem zpestřit děti z MŠ Socháňova s učitelkami Hanou Paulovou
a Kateřinou Váňovou. Děti vystoupily s veselým pásmem písniček a říkadel, které jistě přispělo k zpříjemnění slavnostních
okamžiků.
Pro maminky byla připravena květina, pro děti pamětní list
a drobný dárek, které převzaly z rukou starostky Jitky Synkové. Ta ve svém projevu popřála dětem hodně zdraví i štěstí do
života a rodičům hodně trpělivosti a hlavně času, který svým
potomkům v budoucnu mohou věnovat.
Společné fotografie, které jsou společně s DVD součástí dárku
věnovaným městskou částí, pak jistě budou všem přítomným
tento slavnostní den připomínat.

Foto: -mishNovými občánky se stali:
Mikuláš Pospíchal, Jakub Mangl, Julie Janoušková,
Vendula Vršecká, Zuzana Kvízová, Mikuláš Trefanec,
Radek Luška, Adéla Kostínková, Štěpán Kozák, Nikolaus
Francek, Viktorie Vápeníková, Diana Dvořáková, Matěj
Chlad, Martin Táborský, Andrew William Kdolský.
Informace pro rodiče
Vítání občánků na řepské radnici se mohou zúčastnit děti
ve věku od 4 do 12 měsíců, které mají trvalé bydliště na
území Městské části Praha 17 (na základě žádosti jejich
rodičů). Více informací: v úředních hodinách na matrice
Úřadu MČ Praha 17 v Žalanského ulici.
-ras-

Foto: -mish-

Kam v zimě s dětmi?
Přemýšlíte, jak si zpříjemnit zimní dny a kam vyrazit se svými ratolestmi
na příjemný výlet či procházku? Možná vás zaujmou tipy na vlastivědné
vycházky pro děti. Podrobnosti můžete nalézt na www.prazskevychazky.cz
nebo tel: 221 714 161, 221 714 714, e-mail: vlastiveda@prague.eu
5. 2. – KTERAK ŠEMÍK HORYMÍRA ZACHRÁNIL.  Zábavné povídání o přemyslovských pověstech, románských stavbách i historii slavného Vyšehradu. Na závěr čeká děti malý vědomostní kvíz se sladkou odměnou. Vhodné
pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). Vycházka v exteriérech
Vyšehradu.
POZOR! Omezený počet účastníků na 2 × 30 osob. Doporučujeme využít
předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14 hod. před Táborskou bránou
(první brána směrem od stanice metra C „Vyšehrad“). Cena 100/70 Kč.
18. 2. – NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI. Prohlídka vybraných prostor
 árodního divadla. Na děti čeká vyprávění o tom, jak bylo těžké divadlo
N

vybudovat (a to hned dvakrát) a otázka zdali pak vědí, kdo vymaloval divadelní oponu? Své vědomosti si na závěr ověří v kvízu a všechny dostanou
sladkou odměnu. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby).
POZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít
předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14 hod. ve slavnostním vestibulu
historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč.
25. 2. – ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU RADNICI. Děti se mohou těšit
na prohlídku apoštolů zblízka a na vyprávění o zasedání městské rady za
časů pana krále. Prohlédnou si starodávné síně a také sestoupí do hlubokého podzemí radnice. Během prohlídky budou řešit zábavné úkoly a na
závěr čeká děti vědomostní kvíz se sladkou odměnou. Vhodné pro děti od
šesti let (v doprovodu dospělé osoby).
POZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít
předprodeje vycházek! Začátek akce ve 14 hod. před vstupem do turistického informačního centra Staroměstské radnice. Cena 100/70 Kč.

Co vás zajímá
22

Řepští dobrovolní hasiči
Historie Sboru dobrovolných
hasičů v Řepích sahá hluboko
do minulosti. Vždyť naši hasiči jsou jedním z nejdéle zde
působících spolků. Za datum
vzniku sboru můžeme považovat 31. leden roku 1892, kdy
se konala první valná hromada. Do čela spolku byl zvolen
František Kratochvíl, současně
také tehdejší starosta obce.
A naši hasiči se s plnou vervou pustili do práce. Začátky jejich činnosti
samozřejmě nebyly lehké a prostředky na vybavení sboru se získávaly pomocí sbírek.
Hned v prvním roce působení byly evidovány tři zásahy u požárů a v roce 1893 se spolek dočkal postavení nové hasičské zbrojnice. Velký zásah
pak na řepské hasiče čekal v září roku 1898, kdy týden neúnavně likvidovali spáleniště vzniklé požárem budovy kláštera.
Stejně jako činnost ostatních spolků, tak i toho hasičského, byla ochro
mena vypuknutím první světové války v roce 1914. V této době zůstali
v Řepích pouze čtyři členové, ostatní museli plnit vojenskou povinnost.
Rozkvět činnosti pak znamenala doba poválečná, kdy se podstatně zvýšil
počet dobrovolných hasičů. V roce 1936 pak spolek získal vysněnou stříkačku zn. Stratílek, která je v jeho majetku dodnes.
Druhá světová válka samozřejmě opět znamenala dobu „temna“ a další
etapa činnosti se začala psát až v roce 1946, kdy do spolku přišli noví členové. Za doby totality sbor pracoval, stejně jako ostatní spolky, pod Národní frontou, což byla jediná možnost jak spolek udržet při životě.
V osmdesátých a devadesátých letech byl sbor velmi aktivní, na svém kontě
měl mnoho výjezdů a byl zařazen do výjezdového poplachového plánu hl.
města Prahy a letiště Ruzyně.
Také ve své novodobé historii sbor nepolevuje ve své aktivní činnosti, jeho
členové např. pomáhali při povodních v roce 1997 na Moravě a v roce 2002
v Praze, mají na svém kontě mnoho výjezdů, zásahů a akcí.
Rádi bychom vám v krátkých bodech přiblížili rekapitulaci činnosti našich
hasičů v roce 2016. A jak je vidět z tohoto přehledu, který je jen výběrem
z těch největších akcí, ani v loňském roce Sbor dobrovolných hasičů Řepy
pod vedením Lubomíra Spálenky, rozhodně nezahálel.

, 23. 5. – požár ubytovny v Řepích, ul. Mrkvičkova
, 13. 6. – požár Gastro provozovny Praha 5 - Smíchov
, 10. 7. – požár porostu vedle obilí a lesa – Praha 6 - Šárka
, 26. 8. – požár porostu a kulis, Praha 5 - Barrandovské ateliéry
, 29. 8. – požár bytu Praha 6 - Vokovice
,   6. 11. – požár budovy nádraží Praha 6 - Veleslavín
, 13. 11. – kouř v panelovém domě v Řepích, ul. Nevanova
, 26. 12. – požár v rodinném domě Praha 6 - Veleslavín

V roce 2016 sbor tedy evidoval tyto akce:
, 13 x požár
, 4 x spálené potraviny
, 9 x čerpání vody
, 1 x snesení osoby z panelového domu
, 4 x likvidace obtížného hmyzu
, 2x planý poplach
, 6 x výcvik s motorovou pilou
, 19 x asistence při fotbalových utkáních Dukly Praha
, 7 x pohotovost na zbrojnici při různých událostech
, 7x stáž na naší hasičské zbrojnici (24 hodin)
Kromě výše zmiňovaných akcí se hasiči zúčastnili několika námětových
cvičení, mnoha výcviků a školení.

Účastnili se také mnoha akcích v Řepích, např.:
•   9. – 10. 4. – zajištění vytrvalostního závodu koní

Foto: -ras-

Některé z hlavních událostí, kterých se naši hasiči zúčastnili:
, 12. 2. – požár Národního muzea v Praze
,   3. 3. – požár porostu vedle zaparkovaných vozidel v Řepích,
ul. Bazovského
, 28. 3. – požár sklepa a plynu Praha 5 - Košíře

• 30. 4.

– příprava a zajištění pálení čarodějnic

•   1. 5.

– den otevřených dveří v hasičské zbrojnici

• 14. 5.

– zajištění memoriálu Fr. Zvoníčka

• 10. 9.

– účast s technikou na Babím létě

•   7. – 8. a 14. – 15. 10.
• 11. 11.

– zajištění voleb do Senátu

– zajištění Svatomartinského průvodu a ohňostroje

Nezbývá než poděkovat našim hasičům za jejich činnost v loňském roce
a popřát jim vše dobré do roku 2017!
-ras-
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O. Elias Vella OFM

„O rozlišování dobrých
a zlých duchů“
Kostel sv. Rodiny v Praze-Řepích

24. – 26. 2. 2017
Srdečně vás zveme na Konferenci s otcem Eliasem Vellou
(K Šancím 50, Praha 17)
Je třeba se přihlásit
nejpozději do 15. 2. 2017
mailem na adrese:
konference@boromejky.cz
Do mailu napište:
✓ Jméno
✓ Příjmení
✓ Bydliště
✓ Oběd ANO či NE (oběd za

70 Kč je limitován kapacitou
jídelny pouze pro prvních
50 účastníků)
Nezajišťujeme ubytování.

Praktický kurz včelaření
Pořádá včelařský spolek a ekocentrum Včelín Ořech pro všechny zájemce –
budoucí včelaře i začátečníky. Zájemci si mohou vybrat dlouhodobý kurz,
který prochází všechny etapy rozvoje včelstev a končí tím, že si jeho
účastníci odnesou domů svoje včelstvo. Nebo odpolední kurz, kde se
dozvědí vše podstatné o včelách. Oba kurzy jsou zaměřeny především na
praxi. Všechny potřebné pomůcky vám rádi zdarma zapůjčíme.
Podrobnosti naleznete na www.vcelinorech.cz nebo u předsedy spolku
Vladimíra Glasera na tel. 602 614 170.

Program

HuDiLaS z.s. uvádí

• Pátek 24. 2. 2017
17.00 – 18.00	Registrace účastníků
18.00	Mše svatá
19.00	Úvodní přednáška
(1 – 2 písně před přednáškou)
19.30	Tichá adorace (půl hodiny)

ZA KOMiNEM
Neděle 19. 2. 2017
od 15 hodin v divadle Na Prádle

• Sobota 25. 2. 2017
9.00	Chvály
9.15 – 10.15	I. přednáška
11.00 – 12.00	II. přednáška
15.00 – 16.00	III. přednáška (Václav Čáp)
16.30 – 17.30	IV. přednáška (o. Vella)
18.00	Mše svatá
20.00 – 21.00	Adorace (O. Vella)

Muzikál o tom, jak je důležité
mít sazi pro štěstí
a jak stačí chtít a všechno se povede.

Hudba, scénář a texty písní: Miroslav A. Maxant
Režie: Miroslav A. Maxant, Klára Hlušičková
Choreografie: Klára Hlušičková
Pohybový poradce: Charlotte Pščolková
Výtvarník scény: Ivana Marhoulová
Kostýmy: Dana Breburdová

• Neděle 26. 2. 2017
9.00	Mše svatá
10.30 – 11.30	I. přednáška (1 – 2 písně před přednáškou)
11.30 – 12.00	Otázky a odpovědi (krabička)
15.00 – 16.00 	II. přednáška
17.00	Koncert v kostele
18.30 – 19.30	Adorace a žehnání lidem a požehnání
Eucharistií
Konferenční poplatek: 300 Kč za osobu.

www.hudilas.cz
Za komínem A3.indd 1

5.1.2017 20:50:48
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Řepská kultura v době dávno minulé
V dnešním historickém vzpomínání vztahujícímu se k měsíci únoru naváži
na lednové číslo a na kulturní vyžití tehdejší řepské obce, které bylo na
vysoké úrovni. Tehdejší vesnička na západním okraji Prahy měla nejen tři
divadelní scény, ale také pět tanečních sálů. Ostatně dobové plakáty jsou
toho dokladem. Posuďte sami.

Masopustní večírek z roku 1934.

Divadelní představení „Divá Bára“ v řepské Sokolovně v roce 1940.

Divadelní představení „Její veličenstvo“ v divadelním sále U Piskáčků
(dříve Velká hospoda na Bílé Hoře, nebo také později MON), mj. v Řepích
dům s čp. 1. Navíc plakát dokladuje protektorátní dobu, kdy jeho obsah
musel být publikován dvojjazyčně, tedy i v německém jazyce.

O kvalitách řepských ochotníků svědčí článek z pražského
večerníku ze čtyřicátých let.

Pro řepské patrioty
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Krom divadelních představení k únorovým společenským událostem
patřily i taneční zábavy, o čemž svědčí plakát z roku 1946 zvoucí na
Staročeskou veselici.

Karneval sportovců z roku 1954.
Text a foto Jaroslav Hájek, zástupce starostky

Kouzlo starých Střešovic
Přijměte pozvání na dvouhodinovou procházku po starých Střešovicích,
po místech, kde se jakoby zastavil čas. Z Řep se tam dostaneme pohodlně
autobusem č. 164. Vystoupíme na konečné stanici Poliklinika Petřiny, odkud jdeme zpět k ulici Na Petřinách a dále doprava ulicí U Šesté baterie nad
pískovcovým masivem přírodní památky Střešovické skály.

ulicí Norbertov ke kostelu sv. Norberta, kde se nacházíme na hřbetu střešovického kopce. Přejdeme Sibeliovu a Farní ulicí klesáme do místní části
Střešovičky.
Téměř na konci ulice Pod Andělkou si nenechme ujít odbočku – uličku Na
Kocourkách. Ocitneme se v pohádkovém světě původně dělnických domků
z 19. století přilepených a občas zavrtaných do pískovcových skal. Tak jak
byly stavěny do terénu a časem přistavovány, staly se každý originálem.
Ulička, dlážděná tzv. kočičími hlavami, se klikatí, zužuje i rozšiřuje, vytváří
jakýsi plácek či náves, až vyústí do ulice Ve Střešovičkách. Zde se nachází
i nejstarší dům č.36/6 – bývalá viniční usedlost, která dala uličce Na Kocourkách jméno.

Foto: Jan Bösser
Střešovice (dříve Třešovice) vznikly původně jako ves v 10. – 11. století.
Až do 20. století byly v majetku Strahovského kláštera. Na přelomu 18.
a 19. století klášter doznal velký rozmach, přijímal nové zaměstnance
a vyčlenil pro ně pruh půdy pod pískovcovými skalami na severním úbočí
střešovického kopce (Velké Střešovice). Z Velkých Střešovic se stalo dnešní
jádro starých Střešovic. Tam se nyní, po odbočení do ulice Nad Hradním vodojemem, nacházíme. Opravená zvonička dala název zaniklé hospodě, která tu stála a byla navštěvována jak místními patrioty, tak i dejvickými rockery. Nenechme si ujít krátkou odbočku do slepé Střešovické ulice, která
se na konci rozdvojuje – uvidíme několik unikátních domků staré zástavby.
Potom pokračujeme dál ulicí Nad Hradním vodojemem k funkcionalistické
Müllerově vile od architekta Loose a Lhoty, postavené v letech 1928–30.
Objekt je dnes Národní kulturní památkou spravovanou Muzeem Hlavního města Prahy a lze ho ve vybraných dnech navštívit. Pak již stoupáme

Foto: Jan Bösser
Jsme na konci dnešní procházky. Seběhneme do rušné Patočkovy ulice,
odkud se autobusem č.180 dostaneme domů. Pokud navštívíme Střešovice
v období od dubna do listopadu v sobotu, neděli nebo o státním svátku,
lze si ještě exkurzi do starých časů prodloužit návštěvou Muzea Městské
hromadné dopravy v nedaleké střešovické tramvajové vozovně. Šťastnou
cestu!
Jan Bösser
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Kulturní dům Bílá Hora, Ke kulturnímu domu 439/14, 163 00 Praha 6-Řepy, www.kdbilahora.cz
Přijmeme spolupracovníky na pozice:
obsluha restaurace/pivnice, pořadatel, security, pomocné práce.
Vhodné jako brigáda nebo na ŽL. Více info: obchod@pruhon,cz, tel. 777 661 291

NABÍDKA PROSTOR KC PRŮHON
Ať máte v plánu jakoukoliv akci, najdeme odpovídaly vašim potřebám. Nezáleží,
pro vás řešení pro její realizaci. Moderní jestli plánujete firemní školení, chcete
prostory k pronájmu v KC Průhon a Sokolovně
Řepy lze využít pro akce jakéhokoliv rozsahu,
od malých až po ty velké. Většinu z nich je
navíc možné přizpůsobit tak, aby co nejvíce

naplno využít váš volný čas nebo byste
rádi uspořádali velkolepou kulturní akci.
Prostory se dají využít pro nejrůznější účely.

Stačí si jen vybrat.

_Společenský sál
Plocha: 167 m2
Kapacita: 110 míst
Cena: 300 Kč/hod

Školící
místnosti___
Plocha: 29+31 m2
Kapacita: 12-24 míst
Cena: od 100 Kč/hod

Hudebna_
Plocha: 17 až 20 m2
Cena: 150 Kč/hod

Fotoateliér_____
Plocha: 22 m2
Cena: 150 Kč/hod
Fotoateliér nabízí širokou škálu
profesionálního vybavení, se kterými
bude realizace vašich kreativních
nápadů hračka. Ateliér KC Průhon
je vhodný pro focení portrétů,
rodinné a dětské fotografie, ale také
pro produktové fotky a celou řadu
dalších fotografických žánrů.

Foyer_
Plocha: 87 m2
Cena: 150 Kč/1 m2/hod

Sokolovna Řepy_____
Plocha: 200 m2
Kapacita: 150-200 míst
Cena: od 550 Kč/hod

Zajištění programu+catering
Cena: dohodou
Na vaše akce zajistíme zábavný program, vystoupení umělců,
hudebních skupin, moderátora, hostesky, apod. Dále nabízíme
zajištění občerstvení, degustace a kompletní catering.

Sál je vhodný pro pořádání hudebních
akcí, divadel, plesů, tanečních a celou
řadu dalších akcí. Dispozice společenského
sálu je možné přizpůsobit dle potřeby
na divadelní, stolové nebo jakékoliv jiné
uspořádání.

Bar v Sokolovně__
Cena: 1 000 Kč (paušál)
Uzamykatelný bar je situovaný ve
společenském sále Sokolovny Řepy.
Po dobu pronájmu je zde k dispozici
výčepní zařízení, presovač, lednice
a výrobník ledu.

+420 724 057 699
pronajmy@pruhon.cz

INZERCE
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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
• Opravy obuvi a brašnářského zboží, broušení nožů,
nůžek a výroba klíčů. Makovského 1222 (pasáž).
Tel.: 605 266 561
• MALÍŘSKÉ PRÁCE, ŠTUKY, LAKY, STĚRKA + NÁVŠTĚVA
ZDARMA! jsaifrt@seznam.cz
Tel.: 606 227 390
• RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ, OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ.
Tel.: 606 662 223
• Zpracování účetnictví, personalistiky, daň. evidence,
zastupování na úřadech, osobní návštěva u klientů.
Praxe, kvalitně a za přijatelné ceny. Tel.: 731 515 392
• OPRAVY TV, ANTÉNY, STA, SATELITY, ELEKTRONIKA.
Böhmova 5, P13, v.siebert@volny.cz, www.tvservis.cz
Tel.: 733 311 747
• 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

•A
 UTODOPRAVA DODÁVKOU IVECO maxi, levně, rychle,
možno i menší stěhování, odvoz starého nábytku.
Tel.: 602 817 588
• E LEKTRIKÁŘ-ŠIMON. Opravy, rekonstrukce, připojení.
www.simonelektro.cz
Tel.: 603 551 966
•       

!! SÁDROKARTONEM!!
RYCHLÉ A ČISTÉ ŘEŠENÍ INTERIÉRŮ, snížené stropy,
kazetové podhledy, obklady stěn, vnitřní tepelné
a zvukové izolace, příčky, oblouky, světelné rampy,
poradenství a konzultace zdarma. Praxe 20 let,
spolehlivost a kvalita. www. abalapraha.cz.
Tel.: 603 414 039
• ARMYSHOP – VYBAVENÍ A OBLEČENÍ DO PŘÍRODY –
zimní bundy, svetry, mikiny, spacáky, batohy, celty,
nože, obr. spreje. Bílá Hora – Čistovická 15,
po–pá 13–19 h.
www.e-armyshop.cz
• ENGLISH CONVERSATION LESSONS, Business English
with a native speaker from England, TEFL certified.
Tel.: 731 523 540
• CZECH FOR FOREIGNERS – exam preparation for level
A1–B2. www.english1to1.cz.
Tel.: 737 337 445
• ANGLIČTINA – SOUKROMÁ VÝUKA pro dospělé, děti,
maturanty, příprava na PET, KET, FCE, Skype English.
www.english1to1.cz
Tel.: 737 337 445

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

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

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

• 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

• !!! 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

• Hodinový manžel, malování, štukování,
kompletace nábytku. 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
• ŠICÍ STROJE – opravy u zákazníka, Petr Meyer,
Galandova 1236, Řepy. Tel.: 211 148 037, 603 341 927

BYTY, NEMOVITOSTI
• GARÁŽ PRONAJMU V UL. MAKOVSKÉHO. Tel.: 602 335 825
• PRODÁM PODZEMNÍ GARÁŽOVÉ STÁNÍ nebo dlouhodobě
pronajmu. Vjezd z ulice Skuteckého a Zrzavého v Řepích.
Tel.: 737 234 550
• HLEDÁME BYT NA PRAZE 5, 6 NEBO DO 30 MINUT OD
TÉTO LOKALITY a to gars. až 2+kk, nejlépe v panelovém
domě, ale nemusí být. V bytě budeme 2 osoby v páru,
bez zvířat, nekuřáci. Cena do 13 tisíc - dle velikosti.
Moc děkuji!
Tel.: 605 845 088
• POPTÁVÁM BYT PRO RODINU S JEDNÍM DÍTĚTEM, ihned
možné se stěhovat, ale nespěcháme. Ideálně na 2 roky
nebo i více. 2+1 - 3+1 do 15 tis. vč. pop. Výhodou lodžie
nebo balkon.
Tel.: 603 789 381

ZAMĚSTNÁNÍ
• HLEDÁM PEČOVATELKU PRO DCERU (26 let) s Huntingtono
vou nemocí, která je na lůžku. Nejlépe z Řep a okolí. Pracovní
doba 9 – 17 hod., dny dle dohody, 80Kč/hod. Nástup možný
ihned. Email: jozkuk@seznam.cz
Tel.: 737 255 982
•H
 LEDÁM ZODPOVĚDNOU DĚTSKOU ZDRAVOTNÍ SESTRU
do ordinace v Praze 6. Úvazek 0,5 – 1,0. Nabídky prosím na
ordinace.ruzyne@seznam.cz
• DO PRODEJNY POTRAVIN V ŘEPÍCH PŘIJMU PRODAVAČKU.
f1109@obchod.izabka.cz
Tel.: 777 267 477

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

INZERCE
30

Kosmetické studio GERnétic
Nabízíme vám:
Péči o obličej, tělo a poprsí.
Intenzivní omlazující kúry.
Zeštíhlující a anticelulitidní zábaly.
Ošetření akné a dalších kožních problémů.
Hlubokou relaxaci a pohodu.
Prodej kosmetiky GERnétic.
Kosmetickou poradnu.
Adresa:
Slánská 381/10, Praha 6-Řepy
(křižovatka Slánská-Plzeňská)

školka
MODŘÍNEK
Ovocná 26, Praha 6 - Ruzyně
www.studiogernetic.cz

Otevírací doba dle objednání. Otevřeno i o víkendu.
Telefon recepce: 235 325 659 nebo 602 501 191

VŠE PRO VÁŠ BYT

Kosmetický a kadeřnický salon

FUNKČNÍ KONZOLE

Giaccomo

SLEVY záclon, závěsů
DOPRAVA ZDARMA

Nabízíme: kadeřnictví (Matrix),
kosmetika (Babor), modelace nehtů, manikúra,
pedikúra, parafínové zábaly (ruce i nohy),
masáže, fotodepilace.

(demontáž starých, zaměření
a montáž nových)

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.

■ milé tety, velká zahrada, skvělé
reference, dobrá dostupnost
(u Karlovarské ul.)
■ příznivé ceny – měsíční paušál
(7–17:30 hod.) 6 600,- Kč,
možnost zkrácených docházek

více na www.skolka-modrinek.cz
nebo na tel. 776 277 392

www.studio-giaccomo.estranky.cz
Nevanova 1070/35
Tel.: 777 681 447
603 509 733
775 682 447
608 222 211
736 513 425

kosmetika, pedikúra, manikúra
kadeřnictví
modelace nehtů
masáže

REKONSTRUKCE KOUPELEN A KOMPLETNÍ
PŘESTAVBY BYTŮ.
KVALITNĚ A ZA ROZUMNÉ CENY.
Osobní cenová kalkulace a konzultace zdarma.
Tel.: 777 317 278

OPRAVA A PRODEJ CHLADNIČEK A MRAZNIČEK
opravy spotřebičů provádíme v bytech zákazníků

251 612 464, 603 466 089
www.servis-chlazeni.cz

OPRAVY ELEKTRONIKY A PRAČEK

251 610 329

www.opravujeme.cz

Samoobslužná prádelna Stodůlky
osobní prádlo, bundy, polštáře, přehozy, spacáky, závěsy

Hábova 7, 150 m od stanice metra Stodůlky
Tel. 735 752 555 (poradíme, pomůžeme)
www.quickwash.cz
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tel. 792 510 310
www.kvetinypro.cz
Obchodní centrum Řepy,
2.patro u výtahu
Makovského 1349, Praha 6
po-pá 900 - 1800, so 900 - 1200
Školka Želvička
Španielova 52a,
163 00 Praha - Řepy
Tel.: 604 433 057
www.skolkazelvicka.cz

První hodina zdarma :)

ÚKLIDOVÉ PRÁCE

ŘEPSK Á
Chcete u nás inzerovat?

JAN BÖSSER
Žalanského 36/29, 163 00 Praha 6
tel.: 603 423 612 • bosser@volny.cz

ŘEPSK Á

ZPRAVODA J PRAhy 17 | leDen 2017 | ROčník 23 | ZDARmA

Ř EPS K Á
ZPRAVO

24 let

tek adventu

SLEVA
30%

stejné IČ
stejná adresa
stejný kontakt

z montáže

777 208 491 • info@har.cz • www.har.cz
10.12.15 12:36

Zveme Vás na

KLUB ANGLICKÉ KONVERZACE
Klub anglické konverzace je otevøen kadému, kdo si chce zábavnou formou
procvièit své znalosti z Angliètiny  a u
jste zaèáteèník èi ostøílený mluvèí, máme
pro Vás monost poklábosit si s rodilými
mluvèími.

Kadý ètvrtek 18-19 hod.
Uèebna è. 2, KC Prùhon
www.pochoden-praha.cz

Ř EPS K Á
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nový rok!

ING. JITKA KUČEROVÁ, DAŇOVÝ PORADCE

Vánoční stromky do popelnic nepatří
Změny v termínech zápisů do ZŠ a MŠ
Nový pomocník při přepravě imobilních osob
Adventní konce
rty v kostele
sv. Rodiny
Slavnostní vyhlá
šení
Změny při vyřizo dětské Atletické ligy 2016
vání osobních

dokladů v
roce

2017

Každý 4, po sobě jdoucí otištěný
inzerát je s 50% slevou.

Po předložení tohoto kuponu
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Protihluková

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

SÍTĚ PROTI HMYZU
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● 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.

ŽALUZIE

Ahy
DAJ PR

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

Uzávěrka inzerce pro březnové číslo
Řepské sedmnáctky je 10. 2. 2017.
Tel. 234 683 531, 720 524 688
michaela.linhartova@praha17.cz

vedení účetnictví, daňové evidence
příprava daňových přiznání
controlling, reporting, poradenství
Šimonova 1108/5, 163 00 Praha 6
kucerova.jitka@centrum.cz tel.: 724 136 938

Od

rok
u

19
99

VETERINÁRNÍ KLINIKA
Žalanského 31/34, Praha 6 - Řepy (u kostela sv. Martina)
Tel.: 235 301 561 | info@okvet.cz | www.okvet.cz
Pondělí–Pátek : 8-12, 14-20 | Sobota: 9-14 | Neděle: 15-19
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www.pracenaletisti.cz

PŘIDEJTE SE K TÝMU
LETIŠTĚ PRAHA!
PŘIJÍMÁME PRACOVNÍKY PRO:

• BEZPEČNOSTNÍ KONTROLU
• OSTRAHU LETIŠTĚ
NABÍZÍME:
• Atraktivní mzdu 24 000 – 30 000 Kč po zapracování
• Po zkušební době bonus 5 000 Kč
• Volitelné benefity v hodnotě 17 000 Kč ročně
• 5 týdnů dovolené
• Firemní stravování a parkování
• Jistotu stabilního zaměstnání

Lagardere Travel Retail je přední světový provozovatel maloobchodních konceptů v dopravních zónách s tržbami
přesahujícími 3,5 miliard EUR.
V České republice provozuje více než 300 provozoven pod značkami RELAY, COSTA COFFEE, PAUL, Mr. Baker,
Aelia Duty Free, UGO, Pilsner Urquell Original Restaurant a další.

Společnost Lagardere Food Services, sídlící na Letišti Václava Havla Praha otevírá novou pobočku BURGER KING.
Rádi přivítáme v našich řadách pozitivně naladěné kolegy a kolegyně nejen na plný úvazek.

Obsazujeme pozice:
Obsluha restaurace Burger King na Letišti Václava Havla
Náplň práce:

✓
✓

✓

Příprava, komplementace a prodej produktů BURGER KING
Zodpovědnost za dodržování standardů při výrobě a prodeji odpovídající
mezinárodním i místním normám stanovených pro značku BURGER KING
Práce pod vedením Store manažera BURGER KING

Očekáváme:
✓ Chuť pracovat v gastronomii
✓ Komunikační dovednosti, empatii, obchodního ducha
✓ Příjemné vystupování a optimistický přístup k práci a zákazníkům
✓ Spolehlivost, loajalitu
✓ Zručnost a ochotu učit se novým věcem
✓ Základní znalost AJ

Nabízíme:
✓ Zázemí silné mezinárodní společnosti
✓ Finanční ohodnocení 18.000 – 20.000,- Kč brutto
✓ Práci na hlavní pracovní poměr i na dohody
✓ Zaměstnanecké benefity
✓ Vstupní a průběžná školení
✓ Příjemný kolektiv, přátelské jednání, moderní technické vybavení
✓ Možnost růstu na manažerské pozice

V případě, že splňujete výše uvedená očekávání a naše pozice Vás zaujala, zašlete svůj životopis na uvedený kontakt –
l.jarosova@lagardere-tr.cz. Děkujeme.
Z odpovědí na tento inzerát vybereme vhodné uchazeče a ty pozveme k osobnímu pohovoru.
Pokud bychom se Vám neozvali do 3 týdnů, nepostoupili jste do užšího kola výběru. Děkujeme za pochopení.

