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

Babí léto: 15. září

Den otevřených dveří –  
Sportovní centrum Řepy: 20. září



Z RADNICE

2

Vážení čtenáři,
je to neuvěřitelné, ale doba letních prázdnin, dovolených a mnoha radovánek je za námi a pomalu 
se zkracující dny jsou jasným znamením toho, že za chviličku tady máme podzim. Děti opět usedly do 
školních lavic a rodiče si zase lámou hlavu s tím, jak svá nezbedná dítka zaměstnat vhodným krouž-
kem, sportem či jinou aktivitou. Ale nezoufejme!
Září je také měsícem babího léta, teplých paprsků a zrajícího vína. Pokud vás láká burčák a dobré víno, 
nenechte si rozhodně 9. září ujít již pátý ročník Vinobraní v Klášteře. Hned o týden později je pro vás 
připraven tradiční zábavný festival pro celou rodinu – tedy „Babí léto“ na louce před úřadem. Letos je 
tak trochu výjimečné – součástí programu je také oslava 30. výročí Autosalonu Klokočka a v půl osmé 
večer vystoupí David Koller. A další sobotu si můžete připomenout, že opravdu nastává podzim a přijít 
na oblíbenou Drakiádu. A pokud by vás snad žádná z těchto akcí neoslovila – měla bych ještě tip tak 
trochu „z jiného soudku“. V pátek 7. září jste srdečně zváni na křest nové knihy Jaroslava Hájka „Řepy 
krásné, Řepy mé“. Věřím, že tato publikace s velkým množstvím historických fotografií a vzpomínek na 
to, jak to v Řepích vypadalo v minulosti, se stane milým společníkem nadcházejících podzimních večerů!
Přeji vám tedy nejen příjemné listování výše zmíněnou knížkou, ale i naším časopisem.

Radka Sálusová

Úvodní slovo
Úřední hodiny
Úřadu MČ Praha 17

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

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

Czech	POINT Španielova 1280: 
v úředních hodinách živnostenského odboru

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

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

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

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

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

PŘÍŠTÍ	ZASEDÁNÍ	ZASTUPITELSTVA	MČ	PRAHA	17	SE	KONÁ	19.	9.	2018	OD	14	HODIN.
Místo	konání:	Kulturní	centrum	PRŮHON,	Socháňova	1220/27,	Praha	17	-	Řepy.
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Přijetí	finančního	daru	na	zpracování	grafiky	a	tisk	knihy	o	Řepích
Rada se seznámila s návrhem darovací smlouvy. Společnost Veolia Energie Praha, a. s., daruje 
MČ Praha 17 finanční dar 70 000 Kč na grafické zpracování a tisk knihy o Řepích. Rada schválila 
návrh Darovací smlouvy.

Dům	s	pečovatelskou	službou	–	změny	oproti	původní	projektové	dokumentaci
Zastupitelstvo projednalo a souhlasilo s tím, že o konečné podobě projektové dokumentace roz-
hodne nové zastupitelstvo, které vzejde z voleb 2018.

Možnosti	postupu	MČ	Praha	17	ve	vztahu	k	zajištění	provozu	Víceúčelového	sportovního	
centra	Řepy
Zastupitelstvo se seznámilo a vzalo na vědomí možnosti postupu MČ Praha 17 ve vztahu k zajiš-
tění provozu Víceúčelového sportovního centra Řepy. Zastupitelstvo doporučilo založení vlastní 
společnosti za účelem zajištění provozu Víceúčelového sportovního centra Řepy.

Návrh	na	udělení	čestného	občanství	Městské	části	Praha	17
Zastupitelstvo se seznámilo s návrhy na udělení čestného občanství Městské části Praha 17. Za-
stupitelstvo souhlasilo s udělením čestného občanství Městské části Praha 17: Jaroslavu Hájkovi, 
Valerii Zawadské a RNDr. Jiřímu Formánkovi, CSc.

Povolení	výjimky	z	počtu	dětí	a	žáků	ve	školách	zřizovaných	MČ	Praha	17
Rada vzala na vědomí důvodovou zprávu k žádostem ředitelek mateřských a základních škol 
o schválení výjimky z počtu dětí a žáků na jednotlivé třídy a souhlasila s navýšením počtu dětí, 
žáků na jednotlivé třídy ZŠ a MŠ pro školní rok 2018/19.

Smlouvy	s	nestátní	organizací	„Naděje“	ohledně	pomoci	lidem	bez	přístřeší	na	území	
MČ	Praha	17	v	roce	2018
Rada projednala a schválila návrh smlouvy s nestátní organizací „Naděje“ na pomoc lidem bez 
přístřeší na území MČ Praha 17 v roce 2018.

Obložení	stěn	jídelny	–	ZŠ	genpor.	Fr.	Peřiny,	Laudova	1024,	Praha	6	-	Řepy
Rada projednala a rozhodla vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Obložení 
stěn jídelny v ZŠ genpor. Františka Peřiny, Laudova 1024, Praha 6 - Řepy“ dle § 27 b) zákona 
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
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Milí čtenáři,
léto nám uteklo jako voda a začíná nám 
měsíc září. Nevím, jak vnímáte tento mě-
síc vy, ale pro mě je vždy synonymem velmi 
náročné, vytížené a hodně pracovní doby. 
Dětem začíná nový školní rok, nové po-
vinnosti a nové učivo. Pro všechny rodiče 
září znamená spoustu zařizování, shánění 
vhodných kroužků pro své ratolesti a znovu 
zvládání každodenních povinností. A snad 
pro každého je měsíc září návratem k běž-
nému pracovnímu rytmu po letní dovolené.
Věřím, že všichni tento nový rozjezd úspěš-
ně zvládneme a k pohodě zářijových dnů 
přispějí snad i kulturní akce, které jsme pro 
vás přichystali. 
Zároveň mi dovolte, abych vás pozvala ke ko-
munálním volbám, které se konají ve dnech 
5. a 6. října. Vždyť právě i váš hlas může 
rozhodnout o tom, kdo po další čtyři roky 
zasedne v zastupitelstvu naší městské části 
a bude se podílet na dalším rozvoji Řep.
Snad jste již během prázdnin zaznamenali, 
že máme v Řepích novou ulici. Nese název 
„Peřinova“ a spojuje ŽŠ genpor. Fr. Peřiny 
s ulicí Socháňovou. O slavnostním ceremo-
niálu, který zde proběhl na konci června, si 
můžete přečíst na str. 5. 
Možná vás také zaujme, že červená tabule 
s názvem ulice je doplněna ještě modrou 
tabulí, která přináší o genpor. Františku 
Peřinovi podrobnější informace. Rozhodli 
jsme se, že tyto modré tabule popisující za-
jímavý život lidí, po nichž jsou některé ulice 
pojmenovány, umístíme i na další místa. 
Naleznete je také např. v ulici Bendově, 
Španielově či Laudově. 
Přeji vám tedy krásný čas babího léta a vě-
řím, že k pohodě posledních letních dnů 
přispěje i Řepská sedmnáctka.

Vaše starostka
Jitka Synková

Slovo starostkyPozvánka na  
Den otevřených 
dveří Sportovního 
centra Řepy
20. září 2018 od 15 hod.

Doprovodný program, občerstvení.

Zajímá vás, jak bude vypadat Sportovní centrum 
Řepy? Chcete si prohlédnou stavbu zevnitř? Čekají 
na vás komentované prohlídky celého areálu, 
můžete si do detailů prohlédnout, jak řepské 
sportovní centrum nabývá konkrétní podoby.

Pozvanka DOD SCR.indd   1 26.08.18   21:23

Jaké počasí zařídí 

Matouš, takové trvá 

čtyři neděle.

Teplé září - 
říjen se mračí.

Na svatého Václava 
každá pláňka dozrává.

         Městská část Praha 17
         vás srdečně zve na
křest nové knihy Jaroslava Hájka

   ŘEPY KRÁSNÉ, ŘEPY MÉ

Křest se uskuteční v pátek 7. 9. 2018 v 15 hodin
ve společenském sále KC Průhon, Socháňova 1220/27.
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OTÁZKA MĚSÍCE ZÁŘÍ

Téma měsíce: Metropolitní plán
V čem vidíte hlavní přínos Metropolitního plánu?

Vzhledem k tomu, že v Metropolitním plánu nevidím 
žádný pozitivní přínos, nemohu se k této otázce vy-
jádřit.

Miroslav Bartoš KSČM

Metropolitní plán je takové pracovní označení pro 
nový územní plán. Tento strategický dokument 
ovlivní podobu Prahy a určí, jak se bude v příštích 
letech hlavní město rozvíjet. Charakter a členění 
území podle funkce, struktura zástavby s jasně de-
finovaným výškovým regulativem, ochrana zeleně, 
veřejná prostranství a doprava jako základ koncepce 
moderního města. Teprve takto jasně definované li-

mity využití území povedou ke zlepšení života Pražanů. V návrhu pouze 

každá lokalita spadá do jednoho ze čtyř způsobů využití – obytný, re-
kreačn í, produkční nebo přírodní.  
Řepy z velké části tvoří sídliště a místo toho, aby Praha napravila dlou-
holeté zanedbávání potřeb jeho obyvatel, chce pravidla zmírnit a tím 
umožnit neřízenou zástavbu. V návrhu Metropolitního plánu není do-
statečně omezeno především rozšiřování zástavby do krajiny a na peri-
ferii města nebo třeba výšková regulace.   

Martin Marek ODS

Projekt Metropolitního plánu mě zaujal. Přišlo mi 
zajímavé vytvoření plánu, který by nastínil mož-
nosti a směry, kterými by se Praha měla nadále 
rozrůstat. Jsem sice naprostý laik, který se na 
danou problematiku může dívat jen ze svého úz-
kého pohledu, ale zaujalo mě, jak se do budoucna 
počítá s výstavbou na periferiích hlavního města 
nebo plánovaná výšková regulace.

Na druhou stranu věřím, že odborníci z jednotlivých městských částí 
podali k tomuto návrhu své připomínky a dobrat se nějakého kon-
krétního závěru, zapracovat dané podklady atp. rozhodně nebude 
věc jednoduchá. Takže se spíš nechám překvapit, kam tento projekt 
povede v budoucnu a zda o něm ještě uslyšíme…

Jaroslav Havránek
O projektu Metropolitního plánu jsem slyšel. Mu-
sím však přiznat, že mě příliš nezaujal a asi nej-
sem schopen v této chvíli v něm vidět nějaký kon-
krétní přínos. Ke štěstí by mi asi stačilo, pokud 
by byla do budoucna regulována výstavba, která 
se stále rozrůstá do volné přírody v okrajových 
částech města. Nevím ale, zda právě Metropolitní 
plán tuto problematiku vyřeší.

Tomáš Nový

Otázka na příští měsíc: Všeobecné volební právo pro ženy platilo 
v Československé republice od roku 1919.

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

Jaký je váš názor na volební právo žen?
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Akce se konala před budovou Základní školy genpor. Fr. Peřiny v Socháňově ulici, přejme-
nováno bylo slepé rameno současné ulice Socháňova. 
Tímto novým pojmenováním chce Městská část Praha 17 vzdát hold jednomu z našich nej-
úspěšnějších a nejstatečnějších letců II. světové války. 
„Jsme hrdi na to, že se generál Fran-
tišek Peřina po návratu z emigrace 
rozhodl se svou manželkou Annou 
prožít závěr svého života právě v naší 
městské části. Řada řepských obyva-
tel tak měla možnost setkat se s tímto 
vlastencem osobně a poznat ho jako 
člověka velkého a skromného zároveň. 
Myslím, že je naší povinností postarat 
se o to, abychom na jeho hrdinství ni-
kdy nezapomněli. Věřím, že právě nové 
jméno této ulice bude společně s ná-
zvem základní školy genpor. Fr. Peřiny 
trvalou a důstojnou vzpomínkou na to-
hoto výjimečného muže,“ řekla starost-
ka Mgr. Jitka Synková ve svém projevu.
Celá akce proběhla za účasti význam-
ných hostů. Svými projevy vyjádřili 

úctu genpor. Fr. Peřinovi také major Denis Dúbravčík, zástupce velitele 
212. letky generála Peřiny z 21. základny taktického letectva Čáslav a kap-
lan 21. základny taktického letectva Čáslav Marek Maxim Švancar.
Moderátorka celé akce, ředitelka ZŠ genpor. Fr. Peřiny Mgr. Jarmila Pavli-
šová, také přivítala kapitánku Marii Charvátovou z Československé obce 
legionářské a starostku rodné obce Fr. Peřiny Morkůvky Brigitu Petrášo-
vou.
Po slavnostním odhalení nového názvu ulice byly položeny věnce k pomní-
ku připomínajícího „generála nebe“ před školou.
Na závěr celé slavnostní akce zazpívaly děti z muzikálového kroužku, který 
při základní škole pod vedením učitele Miroslava Maxanta působí.

text a foto -ras-

V Praze 17 proběhlo slavnostní 
udělení nového názvu ulice
V pátek 29. června v 9 hodin ráno proběhlo v Řepích slavnostní udělení 
názvu ulice „Peřinova“.



Po skončení kalendářního roku se údaje o roč-
ním hospodaření městské části souhrnně zpra-
covávají do závěrečného účtu. V závěrečném 
účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu 
příjmů a výdajů v plném členění podle rozpoč-
tové skladby, údaje o hospodaření s majetkem 
a o dalších finančních operacích, včetně tvorby 
a použití fondů v tak podrobném členění a obsa-
hu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospoda-
ření městské části a jí zřízených nebo založených 
právnických osob. Součástí závěrečného účtu je 
vyúčtování finančních vztahů ke státnímu roz-
počtu, rozpočtu hl. města Prahy a jiným roz-
počtům.

Číselné údaje o hospodaření vycházejí z účetní 
závěrky městské části Praha 17 za rok 2017.

Hospodaření městské části skončilo v roce 2017 
přebytkem ve výši 31 989 mil. Kč. Příčinu tohoto 
vývoje můžeme hledat jak na straně příjmů, tak 
na straně výdajů a to z důvodu nižších skuteč-
ných celkových výdajů a to o 264 mil. Kč, pře-
devším pak výdajů kapitálových, které byly nižší 
oproti upravenému rozpočtu o 216 mil. Kč. Sku-
tečné příjmy byly naopak oproti schválenému 
rozpočtu vyšší o 141 mil. Kč, tím že významnou 
měrou došlo k navýšení dotací.

Celkové příjmy činily 332 mil. Kč a meziročně 
vzrostly o 137 mil. Kč. K nárůstu příjmů došlo 
vzhledem k tomu, že městská část byla v roce 
2017 mimořádně úspěšná při získávání dotací. 
Jejich objem dosáhl 214 mil. Kč, což bylo proti 
loňskému roku o 70 mil. Kč více. 

Celkové výdaje byly ve výši 300 mil. Kč a proti 
předchozímu roku to bylo o 77 mil. Kč více. Zvý-
šení výdajů se přitom promítlo nejen v části běž-
ných výdajů, ale především v části kapitálových 
výdajů. 

Běžné výdaje, kterými je zajišťován provoz měst-
ské části a zřízených příspěvkových organizací, 
činily 172 mil. Kč. Nejvíce finančních prostřed-
ků bylo vynaloženo na činnost místní správy 
a samosprávy (70 mil. Kč, z toho 54 mil. Kč byly 
výdaje na platy zaměstnanců, odměny zastupite-
lů a zákonné odvody), dále finanční prostředky 
směřovaly do oblasti školství (46 mil. Kč, z toho 
45 mil. Kč byly neinvestiční příspěvky mateř-
ským a základním školám), do sociální oblasti 
(17 mil. Kč, z toho 13 mil. Kč byl neinvestiční pří-
spěvek Centru sociálně zdravotních služeb), do 
oblasti ochrany životního prostředí (15 mil. Kč, 
z toho 13 mil. Kč byly výdaje na veřejnou zeleň), 
do kulturní oblasti (13 mil. Kč, z toho 10 mil. Kč 
byl neinvestiční příspěvek KC Průhon) a do 

oblas ti dopravní (5 mil. Kč, z toho 3 mil. Kč byly 
výdaje na zimní údržbu komunikací).

Kapitálové výdaje činily 128 mil. Kč a byly čer-
pány na 37% upraveného rozpočtu. Na neplně-
ní kapitálových výdajů se hlavní měrou podílela 

jednak nerealizace některých finančně nároč-
nějších akcí: Úpravy koupelen BD Vondroušova 
1193 a 1194 (realizace akce se uskuteční v ro-
ce 2018), Parkoviště v ul. Mrkvičkova – výstav-
ba (akce proběhne v roce 2018), ZŠ J. Weri-
cha – rekonstrukce elektroinstalace (přesunuto 
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Hospodaření městské části v roce 2017
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Tyto hry připravili a realizovali učitelé všech 
mateřských a základních škol správního ob-
vodu Praha 17 jako závěr společného projektu 
Sportujeme i zdravě jíme. V první fázi sporto-
valy děti ve svých školách v třídních a školních 
kolech v níže popsaných disciplínách. Cílem by-
lo motivovat všechny k pohybu, který je bude 
těšit bez ohledu na výsledek, protože za svou 
snahu byl odměněn každý účastník.
V pondělí 25. 6. se sešlo 80 dětí, které byly 
v rámci svých mateřských škol nejšikovnější, 
aby si ve dvou věkových kategoriích porovna-
ly síly se svými vrstevníky v trojskoku, běhu 
na krátkou vzdálenost a slalomu s gymbalem. 
Diplom za účast si opravdu zasloužily všechny. 
Děti z Mateřské školy Bendova, které se sportu 
věnují v průběhu celého roku intenzivněji, byly 
ve výhodě, ale bylo vidět, že i děti z Mateřské 
školy Socháňova, Mateřské školy Laudova se 
speciálními třídami a Základní a mateřské školy 
na Zličíně jsou připravené a především si každý 
sportovní výkon užívají. 
V úterý 26. 6. měly své finále atletického troj-
boje žáci základních škol. Tady byly disciplíny 
nastaveny již přesně podle pravidel – běh na 40, 
50 nebo 60 m, skok do dálky, hod kriketovým 
míčkem nebo vrh koulí – podle věkové kategorie. 

Sešlo se 128 žáků všech základních škol správní 
oblasti Praha 17 – hostitelská ZŠ genpor. Fr. Pe-
řiny měla pro první stupeň zastoupení i praco-
viště Laudova, ZŠ Jana Wericha, ZŠ a MŠ Zličín 
a ZŠ pro děti se specifickými poruchami učení 
U Boroviček. Na stupních vítězů se vystřídalo 
54 chlapců a dívek ze všech škol. 
Velké poděkování patří všem, kteří se na pří-
pravě a realizaci podíleli, starostce Mgr. Jitce 

Synkové, která s elánem sledovala hry a předá-
vala ceny, ředitelce Mgr. Jarmile Pavlišové za 
podporu i osobní účast a také dobrovolnému 
moderátorovi Mgr. Michalu Šímovi, který oba 
dva dny neúnavně komentoval dění a vyhlašo-
val výsledky, takže soutěžící i diváci měli vždy 
aktuál ní informace.

Mgr. Naděžda Zemanová,
vedoucí Odboru školství a kultury

Sportovní hry mateřských a základních škol
V závěru školního roku se na hřišti ZŠ genpor. Fr. Peřiny konaly sportovní hry mateřských a základních škol.

Foto: -ras-

do roku 2018),  ZŠ genpor. Fr. Peřiny – objekt 
Laudova – rekonstrukce varny (realizace akce 
se uskuteční v roce 2018), ZŠ genpor. Fr. Pe-
řiny – rekonstrukce hřiště (přesunuto do ro-
ku 2018) a pak také nižší výdaje na akce reali-
zované – méně finančních prostředků než bylo 
rozpočtováno bylo vynaloženo na realizaci ak-
cí: Kontejnerová stání v k. ú. Řepy, Obytná zóna 
Na Fialce – rekonstrukce (I. etapa), výstavba 
Víceúčelového sportovního centra Řepy (obdr-
žena investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy) 
a přípravné práce spojené s výstavbou Domu 
s pečovatelskou službou.

V rámci dotačního řízení přidělila městská část 
v roce 2017 2,8 mil. Kč neziskovým organizacím 
a fyzickým osobám, které zajišťují na městské 
části sportovní výchovu mládeže a sociální 
služby. 

Rozpočet městské části byl posílen o podíl do-
tací v celkových příjmech, který tvořil 65 %, 

finanční prostředky městské části tak zůstaly 
nedočerpány. V roce 2017 obdržela m. č. vý-
znamnou dotaci na výstavbu Víceúčelového 
sportovního centra Řepy (ve výši 45 mil. Kč), 
na rekonstrukci varny v ZŠ genpor. Fr. Peři-
ny (ve výši 19 247 tis. Kč), na rekonstrukci 
fotbalového hřiště při ZŠ genpor. Fr. Peřiny 
(4 000 tis. Kč), na vybudování fitparku (ve výši 
600 tis. Kč), na projekt Obec přátelská senio-
rům (ve výši 1 280 tis. Kč), na Multikulturní vý-
chovu v ZŠ genpor. Fr. Peřiny (1 125,6 tis. Kč), 
na Místní akční plán P17, na Strategické pláno-
vání rozvoje MČ na tzv. Šablony a jiné.
Součástí závěrečného účtu je i přehled o výno-
sech a nákladech hospodářské činnosti, která 
souvisela s pronájmem a prodejem obecního 
majetku a to s celkovými výnosy 166 131 tis. Kč 
a celkovými náklady 102 896 tis. Kč. 

Městská část je povinna dát si přezkoumat své 
hospodaření za uplynulý kalendářní rok. Zpráva 
o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí 

závěrečného účtu při jeho projednávání v orgá-
nech městské části.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaře-
ní za rok 2017 konstatuje, že nebyla zjištěna 
žádná rizika, která by mohla mít negativní do-
pad na hospodaření městské části v budouc-
nosti.

Závěrečný účet za rok 2017 byl projednán Fi-
nančním výborem Zastupitelstva městské části 
Praha 17 dne 25. 6. 2018 a bylo doporučeno 
Zastupitelstvu městské části Praha 17 vyjádřit 
souhlas s celoročním hospodařením, a to bez 
výhrad.

Dne 27. 6. 2018 Zastupitelstvo městské části 
Praha 17 schválilo závěrečný účet městské části 
za rok 2017.

Jaroslav Hájek, zástupce starostky
Ing. Kiliánová Petra, 

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

•				 1.	9.	 (so) 12 – 16 hod. Parkoviště ul. Galandova
•				 6.	9. (čt) 14 – 18 hod. Parkoviště Drahoňovského
•				 7.	9. (pá) 14 – 18 hod. Park. ul. Na Moklině (u rest. U Hasiče)
• 		14.	9. (pá) 14 – 18 hod. Park. u objektu Bílý Beránek (Šímova)
•			15.	9. (so) 12 – 16 hod. Křižovatka ul. Laudova x K Trninám
•			20.	9. (čt) 14 – 18 hod. Parkoviště Hofbauerova x Žufanova
•			21.	9. (pá) 14 – 18 hod. Ke Kulturnímu domu x U Boroviček
•			26.	9. (st) 14 – 18 hod. Parkoviště Drahoňovského

Co	lze	odložit	do	VOK

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

Co	nelze	odložit	do	VOK

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

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

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

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

✗   stavební	suť

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

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

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

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

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

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

UPOZORNĚNÍ	PRO	OBČANY

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

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

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

Termín	a	místo	přistavení	MSD	v	září	2018

29.	9.	(sobota)	10–16	hod.	–  Křižovatka ul. Laudova x K Trninám

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

✗   rozpouštědla, kyseliny, zásady

✗   fotochemikálie 

✗   pesticidy 

✗   zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti (teploměry) 

✗   olej a tuk (kromě jedlého) 

✗   barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice 

✗   detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky) 

✗   léčiva 

✗   baterie a akumulátory 

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

N

Trasa	A			6.	9.	(čtvrtek)	

•  ul. Žalanského (parkoviště u Penny Marketu) 15.00–15.20

•  křižovatka ul. Severýnova – Kolínova 15.30–15.50

•  křižovatka ul. Žalanského – Ke Kaménce 16.00–16.20

•  ul. Čistovická (parkoviště proti Scuderia Praha) 16.30–16.50

•  křižovatka ul. Opuková – Boršovská 17.00–17.20

•  křižovatka ul. Třanovského – Čistovická 17.30–17.50

•  křižovatka ul. Ke Kulturnímu domu – Opuková 18.00–18.20

•  křižovatka ul. K Motolu – Čistovická 18.30–18.50

Ing. Vladimíra Šrámková, 
Odbor životního prostředí a dopravy

Trasa	C			1.	9.	(sobota)	

•  křižovatka ul. Bendova – Bazovského (u parkoviště)  8.00– 8.20

•  ul. Makovského (u č. 1394 – vjezd do podz. garáží)  8.30– 8.50

•  ul. Galandova (u č. 1246)  9.00– 9.20

•  ul. Španielova (u školy)  9.30– 9.50

•  křižovatka ul. Španielova – Žufanova (parkoviště) 10.00–10.20

•  ul. Socháňova (slepé rameno – u školy) 10.30–10.50

•  ul. Vondroušova (u výtopny – u stání kontejnerů) 11.00–11.20

•  ul. Jiránkova (parkoviště) 11.30–11.50
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Přistavované kontejnery budou s obsluhou. 

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

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

Biovoky jsou financovány z prostředků Magistrátu hlavního města Prahy. 

UPOZORNĚNÍ!

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

Stanoviště	BIOVOK:	 ZÁŘÍ
•		 2.	9.	(ne)	 	 9–12	hod.	 Park.	u	objektu	Bílý	Beránek (ul. Šímova)

•		 9.	9.	(ne)	 	 9–12	hod.		 Křižovatka	ul.	Laudova	x	K	Trninám

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

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

•	23.	9.	(ne)	 13–16	hod.	 Parkoviště	Hofbauerova	x	Žufanova

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

•	30.	9.	(ne)	 13–16	hod.	 	Křižovatka	ul.	Laudova	x	K	Trninám

Kam s bioodpadem

Před letními prázdninami, přesněji do 30. června, probíhala v naší 
městské části anketa, ve které jste se vy, řepští obyvatelé, měli možnost 
k tomuto tématu vyjádřit.

Z 1 791 odpovědí necelé tři čtvrtiny (71 %) respondentů nechtějí parko-
vací zóny, pouze necelá jedna třetina (29 %) s nimi souhlasí.
U varianty Ano měli dotázaní vybrat svoji preferovanou variantu režimů 
placeného stání.
Z 518 respondentů, kteří odpověděli ano, vybralo varianty režimů 486, 
tzn. že neodpověděli všichni respondenti, ale většina z nich.

Pokud ano, který z uvedených režimů preferujete?

�  REZIDENTNÍ režim (MODRÁ ZÓNA) – určený pro 
rezidenty, abonenty a majitele nemotivostí v dané 
oblasti – 342 odpovědí

�  SMÍŠENÝ režim (FIALOVÁ ZÓNA) – určený pro parkování 
jak rezidentů, abonentů, majitelů nemovitostí, tak 
i návštěvníků – 127 odpovědí

�  NÁVŠTĚVNICKÝ režim (ORANŽOVÁ ZÓNA) – určený 
pro kratkodobé parkování všech – 17 odpovědí

Ve volné otázce, ve které dotázaní měli možnost napsat své názory, se 
vyskytovaly následující názory obyvatel MČ na možnosti řešení situace:

•  Pro rezidenty parkovací zóna zadarmo za první, resp. jedno auto 
v rodině a platit za další auta a auta k podnikání.

•  Vytvoření parkovacích domů.

•  Názor, že v současné době je parkovacích míst dostatek, je třeba 
je jen uspořádat vyznačenými pruhy.

•  Rozšířit parkoviště.
•  Vyčistit řepská parkoviště od nepojízdných aut. Bude dalších 

30 – 40 míst.
•  Vybudovat parkoviště okolo železnice.
•  Zakázat parkování pro řidiče mimo obyvatele Řep.
•  Placení pouze pro mimopražské řidiče.

Podrobné výsledky této ankety naleznete na webu městské části  
www.repy.cz

 Martin Marek,  
zástupce starostky
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ŘEPY

Anketa parkování v Řepích

Praobyčejná

Výstava věnovaná 
Prof. RNDr. Zdeňku 
Veselovskému, DrSc.
k 90. výročí jeho narození

4. - 26. září 2018
KC Průhon, 
Socháňova 1220/27, 
Praha 17 - Řepy

Unikátní výstava živých živočichů, 
dermoplastických preparátů, 
koster, lebek a také fotografií 
desítek živočichů, nabízí bližší 
poznání druhů, o kterých ve 
svých knihách píše Prof. Zdeněk 
Veselovský. Děti se mohou těšit 
na komentované prohlídky  
a poznávací soutěž o ceny.

zvířata

Upoutavka Zvirata 188x42.indd   1 26.08.18   21:43
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Všechno hezké jednou končí – a tak pro všechny žáky devátých tříd skon-
čila na konci června povinná školní docházka na základní škole. Je sa-
mozřejmé, že obě naše základní školy se se svými absolventy jaksepatří 
rozloučily. 
Základní škola Jana Wericha pro deváťáky uspořádala slavnostní oběd 
v jídelně školy. Nejdříve žáci obdrželi pamětní listy z rukou starostky 
Mgr. Jitky Synkové a ředitelky Mgr. Zuzany Martinovské a jejího zástup-
ce Mgr. Václava Soukupa. Po gratulacích a všeobecném dojetí pak všichni 
společně zasedli ke slavnostní tabuli. 

Loučení v Základní škole genpor. Fr. Peřiny naopak probíhalo v podvečer 
před předáním vysvědčení. V plně nabitém společenském sále byl připra-
ven kulturní program, o který se postarali sami žáci devátých tříd. Ani tady 
nechybělo předání pamětních listů z rukou starostky Mgr. Jitky Synkové 
a ředitelky školy Mgr. Jarmily Pavlišové. Po stužkování žáků následovaly 
prezentace jednotlivých tříd a poděkování třídním učitelkám. 

Všem deváťákům přejeme hodně štěstí v dalším studiu a životě!
-ras-

Foto: -ras-

Rozloučení s deváťáky

Blahopřání
Dne 26. 9. 2018 oslaví paní Zdeňka Dolejšová krásné 
životní jubileum 90 let. Přes svůj vysoký věk je stále velmi 
vitální a celé rodině rozdává plné hrsti lásky. Do dalších let 
jí přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody.

Rodina Dolejšova

Foto: -ras-

Ve věku nedožitých devadesáti let nás dne 23. července 2018 opus-
tila paní Libuše Volfová, dlouholetá členka Klubu seniorů Průhon, 
v posledních třech letech pak členka Klubu seniorů Centrum. A i když 
se v posledním roce nemohla ze zdravotních důvodů zúčastňovat 
schůzek klubu, naše členky ji navštěvovaly, byly jsme s ní v kontaktu 
a také jí splnily její přání, podívat se mezi nás a popovídat si. Těší 
nás pomyšlení, že měla z tohoto setkání velkou radost.
Vždycky budeme na Tebe Libuško, vzpomínat.

Klub seniorů Centrum

Foto: Archiv Klub seniorů Centrum

Vzpomínka na členku 
Klubu seniorů Centrum

Centrum sociálně zdravotních služeb 

nabízí vzdělávací kurzy pro seniory:

•	Angličtina pro začátečníky (nová skupina, výuka 
pondělí od 10 hod.)

•	Angličtina pro mírně pokročilé (doplnění skupiny 
studentů, výuka středa od 15 hod.)

•	Angličtina pro pokročilé (doplnění skupiny studentů, 
výuka středa od 16 hod.)

•	Francouzština (doplnění skupiny studentů, výuka 
pondělí od 11 hod.)

Výuka všech jazyků probíhá na adrese CSZS, Bendova 5/1121, 
zahájení výuky je od 1. 10. 2018. Podmínkou pro zapsání do kurzu 
je seniorský věk a trvalé bydliště v Praze 17.
Účast v kurzech je zcela zdarma, počet míst je omezen.

Přihlásit do kurzů se můžete osobně nebo telefonicky od pondělí 
3. září 2018 na recepci Centra sociálně zdravotních služeb, 
Bendova ul. č. 1121/5, telefon 235 314 141, 235 313 181 či mobil 
777 575 117 v pracovní době 7.00 – 15.30 hod.

PhDr. Jindřich Kadlec,
ředitel CSZS
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Školní rok 2017/2018  znamenal pro naše škol-
ství z rozhodnutí vlády nastolení změn v oblasti 
vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími po-
třebami a zavedení společného vzdělávání „In-
kluze“ do všech typů škol, včetně mateřských. 
Pro naši mateřskou školu v Laudově ulici to byl 
vítaný počin, který konečně měl přinést úpra-
vu financování podpůrných opatření pro děti 
se speciálními vzdělávacími potřebami v plném 
rozsahu.
Ve speciálních třídách této školky jsou zařaze-
ny děti např. s narušenou komunikací, porucha-
mi autistického spektra, nerovnoměrným vývo-
jem, vývojovými vadami, mentálním postižením, 
sluchovým postižením, hyperaktivitou apod.
Děti ze všech tříd mají díky skvělé práci peda-
gogů možnost se běžně setkávat, a tím dochází 
k integrování dětí ze speciálních tříd do kruhu 
dětí z běžných tříd. Děti touto cestou pak mají 
možnost naučit se poznávat a vnímat kolem sebe 
i to odlišné, učí se tak ohleduplnosti a toleranci.
Chtěla bych velice poděkovat všem pedagogům 
i ředitelce Mgr. Aleně Lucové za jejich práci v té-
to mateřské škole a uplatňování inkluzivních po-
stupů při práci s dětmi.

Mgr. Jitka Synková,
starostka

Něco	z	historie	MŠ	Laudova
V naší mateřské škole se můžete setkat se zdra-
vými dětmi, dětmi s poruchami autistického 
spektra, dětmi s narušenou komunikační schop-
ností, dále třeba s dětmi hyperaktivními, dětmi 
s poruchami pozornosti, rovněž i s dětmi cizin-
ců. Ve speciálních třídách jsme již vzdělávali děti 
s mentálním i tělesným postižením, děti se smy-
slovými vadami a děti s tak vzácným postižením 
jako je např. Williamsův syndrom. Jde nám o to, 
aby zdravé děti dokázaly pomoci slabším v růz-
ných situacích a naopak, aby si handicapované 
děti uměly říct o pomoc těm zdravým.
Mateřská škola Laudova byla zapsána  do rejs-
tříku škol jako právní subjekt v roce 2003. 
V tomto roce se sestávala z tří pracovišť a již 
tehdejší vedení položilo základní kámen k inte-
graci dětí se speciálními vzdělávacími potřeba-
mi. Po sobě byly vytvořeny dvě speciální třídy, 
ve kterých se vzdělávaly děti s vadami řeči, 
hyperaktivitou, s odkladem školní docházky, 
autismem a děti ze sociálně znevýhodněného 
prostředí. Postupem času zde byly integrovány 
děti z japonských rodin, které do ČR přišly za 
prací a tady vznikly základy pro multikulturní 
přístup a integraci dětí cizinců. Od této doby se 

datuje spolupráce s japonskou komunitou a Ja-
ponskou školou v Praze-Řepích. V roce 2007, 
současně s nástupem nové ředitelky, byl  práv-
ní subjekt MŠ Laudova se speciálními třídami 
rozšířen o další pracoviště - mateřskou školu, 
kde zdárně probíhala již několik let integrace 
dětí se zdravotním oslabením. Od této chvíle se 
v mateřské škole vzdělávají společně děti zdra-
vé i děti se speciálními vzdělávacími potřebami 
ve 13 třídách, z toho ve 4 třídách speciálních, 
ve 3 třídách s individuální integrací a v 6 tří-
dách běžných. Ve všech třídách jsou děti ve vě-
kově smíšených skupinách.

Projekt	„Integrací	k	inkluzi“
Pojem integrace v oblasti školství znamená 
začleňování dětí se speciálními vzdělávacími 
potřebami do běžného kolektivu zdravých dě-
tí. Pojem inkluze znamená společné vzdělávání 
všech dětí dle jejich individuálních možností 
a schopností s využitím podpůrných opatření dle 
potřeb dětí.
Projekt „Integrací k inkluzi“ byl v naší mateřské 
škole vypracován a zaveden v roce 2007. Zapo-
čala tak náročná práce vedení mateřské školy 
spolu s pedagogy a ostatními zaměstnanci na 
úspěšném zapojování dětí se spe ciál ními vzdě-
lávacími potřebami do kolektivů zdravých dětí. 
Duch společného vzdělávání prostupuje všechna 
naše pracoviště, spolu se učíme, pracujeme na 
vytváření vhodných podmínek i zázemí pro naše 
děti, pedagogové berou svou práci jako poslání. 
Podařilo se nám také vychovat několik speciál-
ních pedagogů z řad asistentů pedagoga. Sna-
žíme se vytvářet příjemné a vstřícné klima pro 
naše děti, jejich rodiče a spolupracující strany. 
Děti se společně vzdělávají, tráví čas na zahra-
dě, jezdí na výlety, seznamují se s praktickým 
životem. Vzájemně se v našich mateřských ško-
lách navštěvujeme, pořádáme společné akce 
pro rodiče dětí a jejich rodiny. Chodíme spolu 
do divadel a kina, sportujeme, jezdíme do škol 
v přírodě, tvoříme na společných dílničkách. 
V našich pracovištích všechny děti využívají 
nově vybudované knihovny, keramickou dílnu 
s funkční pecí. Velkým přínosem pro děti je již 
několik let canisterapie, která probíhá ve dvou 

mateřských školách a rekondiční jízda na koních 
v jedné mateřské škole. Využíváme spe ciál ní pří-
stupy, metody a terapie.

Podpora
Velmi důležitá a neodmyslitelná pro fungování 
inkluzivní mateřské školy je podpora partnerů 
ve vzdělávání dětí. Společné vzdělávání může-
me realizovat jen díky vzájemné podpoře, od-
hodlání a spolupráci mezi vedením a zaměst-
nanci, mezi pedagogy a rodiči dětí, spolupráci 
se školskými poradenskými zařízeními, stejně 
tak díky podpoře finanční ze strany sponzorů, 
spolků a hlavně zřizovatele MČ Praha 17. Naše 
škola se také zapojuje již podruhé do Operač-
ního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, 
projektem „Speciální pedagog“ získává nemalé 
finanční prostředky na podporu dětí se speciál-
ními vzdělávacími potřebami a na preventivní 
programy.
Při mateřské škole vznikly dva zapsané spolky 
Laudovka a Fialka. Tyto spolky sdružují pedago-
gy, rodiče a naše přátele. Ve spolupráci s našimi 
spolky pořádáme tvořivá setkání pedagogů a ro-
dičů a produkty z těchto setkání využíváme k pre-
zentaci a prodeji na charitativních akcích v Pra-
ze. Takto získané finance využíváme například 
k nákupu netradičních didaktických pomůcek. 
Velmi si vážíme podpory ze strany zřizovatele 
MČ Praha 17 v čele se starostkou Jitkou Synko-
vou. Díky jejich podpoře jsme mohli celá ta léta 
doplácet platy asistentů pedagoga a rehabili-
tační sestry. Ceníme si toho, že v dnešní době, 
kdy je velká poptávka po místech ve spádo-
vých  mateřských školách, nám zřizovatel umož-
ňuje přijímání dětí i z jiných spádových oblastí 
a lokalit Prahy a okolí. Velký zájem o vzdělává-
ní dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 
ze strany rodičů svědčí o kvalitách vzdělávání 
v naší mateřské škole a její dobré pověsti u rodi-
čů i odborníků v poradenských zařízeních. Díky 
podpoře ze stran zřizovatele a sponzorů jsme si 
v minulých letech mohli zařídit relaxační a bílý 
pokoj, zřídit keramickou dílnu a vybavit školní 
knihovny, dovybavit školní hřiště a zahrady, 
vybudovat mlhoviště, zasklené terasy a pořádat 
nejrůznější akce pro děti.

Vize
Naší vizí je stálé zkvalitňování výchovně vzdě-
lávacích procesů v inkluzivním prostředí, sta-
bilizování pedagogického týmu a získávání 
odborníků schopných podporovat inkluzivní pří-
stupy a vzdělávání, uplatňovat speciální metody 
a terapie. Věříme, že naši vizi bude podporovat 
a sdílet i náš zřizovatel MČ Praha 17.

Mgr. Alena Lucová,
ředitelka MŠ Laudova

V Řepích máme inkluzivní mateřskou školu 



	 4.	9. – Náramky z korálků

	 5.	9. – Malování v Klubu 17

	 7.	9. – Výroba vonných sáčků  

11.	9. – Malujeme relaxační mandaly  

12.	9. – Hudební odpoledne

14.	9. – Malujeme na sklo a dlažbu

18.	9. – Chodíme po slacklinu

19.	9. – Tvoříme s papírem aneb origami 

21.	9. – Odpoledne plné her

25.	9. – Vytváříme z fimo hmoty

26.	9. – Kvízy, hádanky, soutěže v Klubu 17

28.	9. – Státní svátek – zavřeno
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Plán Klubu 17              září 2018

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

Programy pro řepské seniory září 2018 

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

PhDr. Jindřich Kadlec, ředitel CSZS

Klub	seniorů	Průhon
Každé úterý od 9 do 11 hodin v Klubu 17, 
 Socháňova 1221, Praha 17.
Klub vede Ivana Jelínková.
Program	v	září:	4.	9. Volný program, 11.	9. Fi-
nanční gramotnost seniorů pan Skalický, Kal-
voda, 18.	 9. Beseda na téma výletu „Klášter 
Plasy“ s Mgr. M. Čermákovou, 25.	 9. Volný 
program.

Klub	Gemini	(zdravotně	znevýhodnění)
První pondělí v měsíci 14.30 – 15.30 hodin, 
každé další pondělí od 14.30 do 16.30 hodin 
v Klubu 17, Socháňova 1221, Praha 17. 
Klub vede Martin Prouza.
Program	v	září:	3.	9.	Zavřeno,	10.	9.	Finanč-
ní gramotnost seniorů pan Skalický, Kalvoda, 
17.	 9.	 Trénink paměti, 24.	 9. Malujeme man-
daly.

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	září:	5.	9. Beseda s kpt. Mgr. Karlem 
Švandou z HZS hlavního města Prahy „Předchá-
zení rizik vzniku požáru v domácnostech“, 12.	9. 
Finanční gramotnost seniorů pan Skalický, Kal-
voda, 19.	9.	Zrušeno, 26.	9. Volný program.

Klub	seniorů	Centrum
Setkávání vždy v úterý od 9 do 11 hodin v CSZS, 
Bendova 1121, Praha 17. 
Klub vede Jitka Hanzlová. 
Program	 v	 září:	 4.	 9. Finanční gramotnost 
seniorů pan Skalický, Kalvoda, 11.	9. Jak jsme 
prožily dovolené, 18.	 9.	 Vycházka podzimní 
Prahou, 25.	9. Návštěva muzea.

Klub	aktivního	stáří	(KLAS)
Každé pondělí, vždy od 14 do 16 hodin, Kul-
turáček na Bílé Hoře, Ke Kulturnímu domu 14, 
Praha 17. Klub vede Karla Stýblová.
Program	v	září:	3.	9.	Finanční gramotnost se-
niorů pan Skalický, Kalvoda,	10.	9.	Volný pro-
gram – jubilanti, 17.	9. Beseda s kpt. Mgr. Kar-
lem Švandou z HZS hlavního města Prahy 
„Předcházení rizik vzniku požáru v domácnos-
tech“, 24.	9.	 Cvičení na židlích s pí Vaňkovou.

Pořádá KLUB 17, Socháňova 1221 • pod CSZS Bendova 5

středa

3.10.2018  

16.00 - 18.00    

zveme vás
na párty:
KLUB 17

slaví
11 let

Socháňova 1221 • pod CSZS Bendova 5

čas plný her, zábavy

a dobré pohody

HOST:
Valerie

Zawadská

klubáci

soutěže

ŽIVÁ HUDBA:Honza
Roušar

DOBROTY

11 let



Creative Commoéns 
(CC BY-NC-ND 3.0 CZ)
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Kdy?
Ve středu 26. 9. nebo ve čtvrtek 27. 9. 2018
Přihlášky nejpozději do pondělí 20. 9. 2018 na recepci CSZS, 
tel. 235 314 141 nebo 777 575 117.  
Účastníci mají hrazenou dopravu, vstupné na prohlídky. 
Zdravotní péče zajištěna.

Kam?          Klášter Plasy
Program: 

7.30 hod.  nástup u restaurace Šenkovna (dříve Naftař).
10.00 hod.  prohlídka Konventu Plasy. 

(prohlídka trvá cca 60 minut, možnost koupit 
upomínkové předměty)

11.30 hod.  oběd v Knížecím pivovaru Plasy.
(oběd si platí účastníci předem 150 Kč, volba jídla kuřecí vývar + 
smažený kuřecí řízek a bylinkové brambory nebo vepřová pečínka 
se špenátem a bramborovým knedlíkem)
Poté individuální prohlídka areálu kláštera a přilehlých prostor.

14.30 hod.  předpokládaný o djezd do Prahy.  
17.00 hod.  předpokládaný příjezd do Prahy.

Bližší informace: Mgr. Monika Čermáková 
tel. 235 314 141 nebo 775 59 17 00

Pojeďte s námi na výlet!

Seniorfitnes vás zve – připojte se k nám a hýbejte se! 
Cvičte s námi v tělocvičně, v bazénu nebo doma. 

Aktuální dění sledujte na www.seniorfitnes.cz, 
ukázky našich aktivit na www.fitseniors.eu 

V Praze 17  
cvičíme: 

Těšíme se na vás!

•  KC Průhon, Socháňova 27 
Zdravotní cvičení 
Středa: 11–12 hod. (60 Kč) 
Irena Vaňková 
tel.: +420 603 552 571 
e-mail: irenamax@seznam.cz

•  DDM Borovičky, U Boroviček 650/5 
Zdravotní cvičení 
Pondělí: 10–11 hod. (50 Kč)   
Irena Vaňková 
tel.: +420 603 552 571 
e-mail: irenamax@seznam.cz

Léto končí,  
ale my začínáme! 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srdečně vás zveme na DEN PRO ZDRAVÍ SENIORŮ 
A FESTIVAL POHYBU PRO DĚTI
Kdy: 13. 9. 2018 od 9 hod.

Kde: areál Aritmy Praha, Nad Lávkou 5, Praha 6
Bližší informace: 281 910 522 nebo www.seniorfitnes.cz

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

Úterý	25.	9.	2018	–	komentovaná	prohlídka	Vyšehradu	
Pohodlně projdeme třemi branami Vyšehradu ze strany od metra. Po-
zornost zamíříme na dva netypické pohledy na Prahu: z rozsáhlé bašty 
sv. Martina na Karlov a Nusle, jižní pohled bude z nejvyššího bodu Vyšehra-
du nad Libušinou lázní. Objasníme si staré a nové probošství, staré a no-
vé děkanství a staré a nové opatství. Projdeme staroslavným hřbitovem 
a nahlédneme do baziliky sv. Petra a Pavla. Navštívíme dva parky spojené 

s teologickou historií, tj. probošta Karlacha s rozlámanými sloupy ďáblo-
vými a děkana Štulce s nejstarší sochou sv. Václava na koni, přemístěnou 
sem z Václavského náměstí. Na závěr si vše zopakujeme při audiovizuálním 
programu nad modelem celé Prahy v barokní bráně s katakombami.  

Sraz na stanici metra Vyšehrad v 10 hodin. Prohlídku povede  
Ing. Stěnička ze spolku Pragos. Doba trvání 1–1,5 hodiny. Vstupné 50 Kč

Program vycházek Prahou pro seniory září 2018
„Veselý senior“, projekt Centra aktivního stárnutí připravuje pro zájemce z řad seniorů poznávací vycházky  
po známých i méně známých místech hlavního města Prahy, prohlídky zajímavých exteriérů i interiérů  
pražských budov, výlety po stopách významných pražských osobností…

V lednové Řepské sedmnáctce z roku 
2017 jsem v závěrečném slově ke kon-
čícímu seriálu o názvech řepských ulic 
a uliček slíbil, že pokud v budoucnu 
vznikne nebo bude pojmenována no-

vá ulice, vrátím se k napsání dalšího Uličníku. Rád dnes slib plním.
V dolních starých Řepích mezi ulicemi U Kaménky, Ke Kaménce, Žalan-
ského a K Mostku bylo postaveno několik řadových domků a vznikla 
odbočka z ulice U Kaménky, kterou bylo nutno pojmenovat. Nabízel 
se název Peřinova, ale tento pozoruhodný člověk bydlel na sídlišti 
a především máme zde školu, která nese jeho jméno! A tak vedení naší 
radnice navrhlo Magistrátu hl. m. Prahy přejmenování stávající Lehot-
ského ulice, která nikdy nebyla v terénu označena a není na ní žádná 
adresa, na Peřinovu. Je to krátká odbočka ze Socháňovy, která končí 

u Základní školy genpor. Františka Peřiny. A Lehotského se „přestěho-
vala“ do nově vzniklé komunikace ve starých Řepích.
Psát zde rozsáhleji o Františku Peřinovi – na to není místo. A myslím si, 
že jen málokterý obyvatel Řep neví, kdo to byl. Tak jen velice stručně.
František Peřina (8. 4. 1911 Morkůvky – 6. 5. 2006 Praha) patřil k nej-
úspěšnějším československým stíhacím pilotům 2. světové války, pře-
zdívaným pro své letecké mistrovství „Generál nebe“.
Dvakrát musel opustit vlast – nejdříve utekl před nacisty, aby mohl 
proti nim bojovat a pak, po krátkém pobytu v Československu, s man-
želkou a kamarádem před komunisty, aby si zachránil život, jak jinak 
než ve sportovním letadle přes Šumavu do americké zóny okupované-
ho Německa. Nakonec se usadil v USA. Do České republiky se defini-
tivně vrátil v roce 1993 a bydlel u nás v Řepích až do konce svých dnů.

Jan Bösser

PEŘINOVA
ŘEPY – PRAHA 6
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Neděle 9. 9. 2018 od 14.00 hod.
zahrada Domova sv. Karla Boromejského 
K Šancím 50, Praha-Řepy 

Jožka Šmukař 
s cimbálovou muzikou

Lidová muzika Osminka 
Valašský folklorní spolek Krušpánek 
a Cimbálová muzika Kyčera 
Honza Roušar a Václav Tobrman 
Živý Jukebox

Kapela Jauvajs 
tradiční irská hudba s folkovými prvky

ochutnávka vín, občerstvení, stánky s dárky,
program pro děti

Vinobraní
v Klášteře
pátý ročník

s podporou

www.domovrepy.cz

výtěžek ze vstupného je příspěvkem
do veřejné sbírky vyhlášené 

na podporu činnosti 
a provozu Domova

Neděle 9. 9. 2018 od 14.00 hod.Neděle 9. 9. 2018 od 14.00 hod.

inobraní
v Klášteře
Neděle 9. 9. 2018 od 14.00 hod.Neděle 9. 9. 2018 od 14.00 hod.

inobraní
v Klášteře

vstupné dobrovolné

1.	8.	–	30.	9.	„Mýma	očima:	SRPEN	1968“ – výstava dosud nezveřej-
něných fotografií Jaroslava Vašíčka z období okupace naší republi-
ky vojsky Varšavské smlouvy. Refektář, vstup volný.

2.	9.	KRAJANKA	Václava	Hlaváčka – 100 let Československa – 100 let 
české dechovky – pořad k výročí republiky složený z nejkrásnějších pís-
niček, které provázely vznik Československa a celých 100 let jsou s ná-
mi. Zahrada Domova, vstupné dobrovolné, od 15.30 hod.

9.	9.	Vinobraní	v	klášteře	–	5.	ročník, účinkují: Jožka Šmukař a cimbá-
lová muzika, Valašský folklorní spolek Krušpánek a Cimbálová muzika 
Kyčera, Lidová muzika Osminka, Živý Jukebox – Honza Roušar a Václav 
Tobrman, kapela Jauvajs – tradiční irská hudba s folkovými prvky, stán-
ky s občerstvením a dárky, zábava pro děti. Akce se koná s podporou 
MČ Praha 17. Zahrada Domova, vstupné dobrovolné, od 14.00 hod.  

13.	 9.	 Vokální	 společenství	 Cantio, na programu: česká a latinská 
středověká a renesanční hudba. 
Refektář, vstupné dobrovolné, od 15.30 hod.

17.	9.	Setkání	s	Jaroslavem	Vašíčkem – autorem výstavy „Mýma oči-
ma: SRPEN 1968“. Refektář, vstup volný, od 16.00 hod.

30.	9.	Drobnosti	mistrů	–	Duo	Dacapo (Kateřina Macourková Hlaváčo-
vá a Ondřej Macourek – flétna, Michal Macourek – klavír), na programu: 
J. S. Bach, W. A. Mozart, J. Brahms, R. Schumann, C. Debussy, G. Bizet 
a S. Rachmaninoff. Refektář, vstupné dobrovolné, od 15.30 hod.

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

Domov	sv.	Karla	Boromejského
program na září 2018

X. DRAKIÁDA 2018

Srdečně vás zveme na
jubilejní X. řepskou
                  Drakiádu!

V sobotu 22. 9. 2
018

na louc
e pře

d úřade
m.

Registrace od 13. hod in.
Kategorie 0 - 9 let a 9 - 99 let.
Hodnotí se draci vlastní výroby i zakoupení .
Draka bude možno koupit i na místě.
Začátek pouštění ve 14. hod in.

V 16. hod in vítěze vyhlásí
a ceny předá Jiří Kalina,
mnohonásobný mistr světa
v leteckém modelářství a
stavitel draků.

Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D

Přednáška na téma: Chuť žít
Pondělí 10. září 2018, od 19 hod. 

Kostel sv. Rodiny
Praha 6 - Řepy, K Šancím 50

Spojení: bus 180, tram 9, 16 – Sídliště Řepy, bus 164 – Škola Řepy



PROGRAM ZÁŘÍ 2018 

Koncert:  
David Koller 

Divadlo pro děti: Zajíček  
a velká mrkvová záhada

Divadlo pro děti: Květinový 
salón švadlenky Madlenky

Klaunské divadlo
pro děti

Zažít Řepy  
Jinak

Známý český zpěvák David Koller se svoji kapelou zahrají největší hity 
jeho sólové kariéry a samozřejmě dojde i na písně skupiny Lucie. Těšit se 
můžete na skladby Chci zas v tobě spát, Gipsy love, Recidiva, nebo Ame-
rika. Koncert se uskuteční v rámci každoročního festivalového zakončení 
léta - Babí léto. V rámci celodenní akce vás čeká bohatý program pro děti i 
dospělé. Jako předkapela vystoupí v 16:30 skupina Larva, která hudebně 
zabrousí do rock’n’rollu, funky, reggae, blues a big beatu. Místo konání: 
venkovní plocha před budovou úřadu městské části v ulici Žalanského, 
Praha – Řepy. (vstup zdarma)

Interaktivní pohádka o zajíčkovi Kuliferdovi, který pěstuje na svém záhon-
ku mrkev. Co se ale stane, když jednoho dne někdo ukradne zajíčkovo pa-
pání? Kuliferda je ale velký detektiv! Jeho hledání začne pouhou mrkví, ale 
nakonec pohádka skončí i záchranou celého království. Hraje: Divadlo 100 
opic. Místo konání: Společenský sál KC Průhon. (vstupné 40 Kč)

Madlenky kouzelný salón, kde stužky zpívají a pohádkovými bytostmi se to 
v něm jen hemží. Salón je známý živými květy, které se samy všívají do šatů 
a prozrazují myšlenky a touhy zákazníků. Jak se pak takové květy chovají? 
Při dobrých myšlenkách kvetou a při špatných vadnou. Pohádka pro celou 
rodinu o dobru a zlu a samozřejmě lásce. Děj a hudba přenese diváky do 
starých časů a starobylého salónu švadlenky Madlenky. Hraje: Pruhované 
panenky. Místo konání: Společenský sál KC Průhon. (vstupné 40 Kč)

Pohádku pro děti zahraje Klaunské divadlo Jeníčka a Mařenky, kteří pra-
cují jako „Zdravotní klauni“ a zároveň hrají pohádky pro děti. Přijďte se 
podívat na pohádku trochu netradičně do přírodního amfiteátru. Divadlo 
bude součástí sousedského festivalu Zažít Řepy Jinak a vstupné je proto 
zdarma. Hraje: Klaunské divadlo Jeníčka a Mařenky. Místo konání: Ven-
kovní amfiteátr za KC Průhon. (vstup zdarma) 

2. ročník originálního pouličního sousedského festivalu Zažít Řepy Ji-
nak 2018, který má za cíl otevřít sousedské vztahy. Účinkující: Houpací 
koně, The Radicals, JJ Jazzman, Řepský sousedský sbor, Valérie Zawadská, 
Klaunské divadlo Jeníčka a Mařenky a mnoho dalších hudebníků a různo-
rodých umělců z řad řepských sousedů…Místo konání: prostranství před 
budovou KC Průhon a přilehlá část Socháňovy ulice (vstup zdarma)

SOBOTA 19:30

SOBOTA 15:00

SOBOTA 15:00

SOBOTA 15:00

SOBOTA 12-20

15

29

22

08

08

Výstava:  
Praobyčejná zvířata 

Unikátní výstava živých živočichů, například kajmánků trpasličích nebo 
ryb kostlínů, dermoplastických preparátů (např. zubři, kůň převalský, 
medvěd hnědý a mnoho druhů ptáků), koster (např. medvěda, vydry), 
lebek (slon a mnoho dalších) a také fotografií desítek živočichů, nabí-
zí bližší poznání druhů, o kterých ve svých knihách píše Prof. Zdeněk 
Veselovský, dlouholetý ředitel zoologické zahrady v Praze (1959-1988). 
Pro školní skupiny jsou připraveny komentované prohlídky (po objed-
nání na email: marketing@pruhon.cz). Místo konání: KC Průhon, galerie 
s živými živočichy PO-PÁ 10:00-12:00 a 14:00-18:00. (vstup zdarma)

SO 9-13
PO-PÁ 9-19
04

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

A4 program zari 2018.indd   1 24.08.18   9:58
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Významné projekty v městské části

Kulturní	dům	na	Bílé	Hoře

Kompletní rekonstrukcí prošel v roce 2017 Kulturní dům na Bílé Hoře. To-

to zařízení přináší rozmanitý program pro děti i dospělé. Novinkou byla 

v loňském roce série divadelních představení „Divadelní listopad“ s vyni-

kajícími herci z pražských scén v titulní roli.

V tradici divadelních představení budeme v Kulturním domě na Bílé Hoře 

pokračovat i nadále.

Vizualizace objektu

Výstavba	Domu	s	pečovatelskou	službou
Projekt výstavby Domu s pečovatelskou službou v Řepích schválilo Zastu-pitelstvo městské části Praha 17 napříč celým politickým spektrem v lednu 2014. Smyslem projektu je zlepšit péči o řepské seniory a vystavět objekt se sociálními, zdravotními a navazujícími službami. V roce 2018 se podaři-lo získat dotaci z hl. m. Prahy ve výši téměř 150 milionů. V současné době je vydáno stavební povolení a výstavba by měla být zahá-jena počátkem roku 2019.

1.	cena	v	celostátní	soutěži	MPSV	za	podporu	seniorů

Městská část Praha 17 získala nejvyšší ocenění v celostátní soutěži Minis-
terstva práce a sociálních věcí (MPSV) za projekt „Podpora seniorů v Pra-
ze 17 - Řepy“. Obsahem projektu je podpora seniorů; konkrétně podpora 
pohybových a vzdělávacích aktivit, kterými jsou např. kurzy počítačové 
dovednosti a jazykové kurzy, zajištění kulturních akcí, ale i pořízení po-
třebného vybavení i pomůcek podporující zmiňované aktivity.  

S projektem „Podpora seniorů v Praze 17 - Řepy“ se městská část přihlásila 
do 1. ročníku soutěže o dotace MPSV pod názvem „Obec přátelská senio-
rům 2017“, jenž byla rozdělena, dle počtu obyvatel, do pěti velikostních 
kategorií. Naše městská část obsadila ve své kategorii (obce s počtem oby-
vatel 10 – 50 tis.) první místo, a tak získala sto procent dotace na projekt, 
tj. 1 280 200 Kč.

Rozdělení	dotací	z	odvodu	z	výherních	hracích	přístrojů

Za poslední čtyři roky byly v naší městské části rozděleny dotace z rozpoč-

tu městské části z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technic-

kých zařízení do oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb, 

kultury a péče o veřejnou zeleň a životní prostředí.

V roce 2015 bylo rozděleno 3 497 900 Kč, v roce 2016 bylo rozděleno 

3 021 000 Kč, v roce 2017 částka činila 2 814 000 Kč a v roce 2018 to bylo 

2 971 000 Kč. Celkem tedy 12 303 000 Kč.
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Praha 17 v letech 2014–2018

Nová	kniha	o	Řepích	–	„Řepy	krásné,	Řepy	mé“
Městská část Praha 17 chce touto více méně obrazovou publikací  čtenářům přiblížit „řepské“ časy z dob minulých. A to z pohledu autora, rodáka, nadšeného
historika a patriota 
Jaroslava Hájka. Ne-
chybí zde ani historie 
novodobá a konfron-
tace s dneškem.
Kniha s pěti stovkami 
dobových dokumentů 
i současných obrazů 
vhodně doplněná 
texty a obsáhlými 
popisky fotografií 
a událostí. Volně 
navazuje a do plňuje 
již v roce 2006 vyda-
nou publikaci „Kniha 
o Řepích“.

Lesopark	Na	Fialce

V září 2015 jsme slavnostně otevřeli nový lesopark Na Fialce, který na-

bízí sportovně relaxační prvky určené pro všechny věkové skupiny. Najít 

zde můžete např. ptačí vyhlídku či se svézt na skluzavce kopírující terén 

a spoustu dalších originálních prvků.

Naše městská část získala v rámci 13. výzvy OPPK na tento projekt finanč-

ní podporu ve výši 13 856 827 Kč!

Sportovní	centrum	Řepy

Stavba Sportovního centra v Řepích byla zahájena 22. března 2017 
slavnostním poklepáním základního kamene. Víceúčelové sportovní 
centrum, se dvěma základními stavebními objekty a venkovními spor-
tovišti, bude sloužit pro sportovní aktivity a relaxaci. Jedná se o no-
vostavbu se sportovní halou, bazénem, s prostory wellness a fitness, 
venkovními sportovišti a s dalšími službami jako je restaurace a uby-
tování.
Sportovní hala bude víceúčelovým sportovištěm s hledištěm pro diváky 

a zázemím pro hráče. Pomocí spouštěcí stěny bude možné celý prostor 
rozdělit na dvě sportovní plochy. 
Součástí projektu je také krytý bazén délky 25 m. Bazén bude rozdělen – 
4 dráhy budou určeny pro plavce, zbylý prostor s teplou vodou poslouží 
k relaxaci. Návštěvníci zde naleznou podvodní lavice s tryskami, vodní číše 
či chrliče. Součástí relaxační zóny budou i sauny a páry.
Venkovní sportoviště nabídnou 4 tenisové antukové kurty a 2 volejbalová 
hřiště; jedno s antukovým povrchem a jedno s pískovým povrchem (beach 
volejbal).





Foto: Denisa Pazderová
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Partneři akce jsou:  

MATEŘSKÉ CENTRUM VÁS ZVE NA 

      
Těšit se můžete na: 

- seznámení se s mateřským centrem a lektorkami, 
- zábavu pro děti, 
- výtvarnou dílnu s Anitou, 
- skákací hrad, 
- kavárničku s občerstvením pro vás i pro děti, 
- nezávislou kosmetickou poradkyni Mary Kay, 
- konzultace a masáže rukou ze Studia GERnétic, 
- tombolu se spoustou cen, 
- Divadélko Paleček, které zahraje  

KAMARÁDSKOU POHÁDKU (v 10:00). 

Tak neváhejte a přijďte se pobavit  
a užít si s námi prima den. 

 

Čtvrtek 20. 9. 2018 10:00 – 16:00 
MC Řepík, Bendova 1121, Praha 

 

 

Ve dnech 25. až 29. června 2018 se v Praze konalo 70. světové 
shromáždění a mezinárodní konference OMEP (Světová organiza-
ce pro předškolní výchovu). V rámci této konference jsme využili 
možnost pozvat k nám zahraniční návštěvu. Dne 27. června nás 
navštívilo šestnáct zahraničních delegátů – pedagogů a členů 
odborů a ministerstev školství. Skupina se skládala z příslušníků 
Číny, Japonska, Hong Kongu, Austrálie a Sierra Leone. Děti si pro 
ně připravily krátká hudebně-pohybová vystoupení a ukázku vý-
uky anglického jazyka. Poté si prohlédli prostory tříd a zahrady 
školy. Dozvěděli se o průběhu a koncepci českého předškolního 
vzdělávání. Zajímali se především o to, jak probíhá tvorba a rea-
lizace vzdělávacího programu v naší škole. Velmi je zaujala vlastní 
školní kuchyně, jelikož v mnoha zemích nebývá součástí mateřské 
školy. Měli možnost ochutnat zdravou dopolední svačinu, kterou 
běžně dostávají děti. Na závěr obdrželi dárečky, které pro ně děti 
vyrobily, spolu s upomínkovými předměty, které poskytla Městská 
část Praha 17.

Společně strávené dopoledne si užily jak děti, tak i naše zahraniční 
návštěva. Byla to pro nás příjemná zkušenost a rádi se do této akce 
znovu zapojíme. 

Dana Kadlečková, 
ředitelka MŠ

Zahraniční návštěva  
v MŠ Socháňova Královská kanonie premonstrátů na Strahově s radostí oznamuje, 

že v úterý 26. června 2018 se za předsednictví generálního opata 
premonstrátského řádu Thomase Antona Handgrätingera O.Praem., 
uskutečnila ve Strahovském klášteře v Praze volba 71. strahovského 
opata. 
Byl jím zvolen P.	ThLic.	PhDr.	Daniel	Peter	Janáček,	PhD.,	O.Praem., 
dosavadní administrátor ve farnostech Praha 17 - Řepy a Úhonice.
Dosavadní strahovský opat a jihlavský rodák Michael Josef Pojezdný  
O.Praem., byl do čela strahovské kanonie premonstrátů zvo-
len poprvé ještě tajně v období Československé socialistické re-
publiky 29. září 1987, a pak opětovně na další období v letech 
1999 a 2013. V letošním roce 2018 mu skončilo vzhledem k věku 
funkční období (75 let).

Byl zvolen 71. strahovský opat

Pravidelné aktivity 
v MC Řepík
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ZŠ Jana Wericha

Stejně jako v ostatních školách, i v Základní škole Jana Wericha začíná 
v pondělí 3. září nový školní rok. Žáci, rodiče i učitelé k němu vzhlížejí 
s očekáváním, co přinese nového. Velká změna čeká více než 90 dětí, 
které překročí práh školy v roli žáka poprvé. Společně s rodiči se na 
tento okamžik připravovaly a s pomocí učitelů tento důležitý životní 
krok prvňáčci jistě zvládnou. Podobně tomu bude u dětí zařazených do 
přípravné třídy. Tu v naší škole otevíráme již třetím rokem a zkušenosti 
ukazují, že je pro další vzdělávání dětí opravdu přínosem. Významný 
krok čeká v tomto školním roce také žáky 9. tříd, kteří si budou volit 
svoji další cestu za vzděláním. I těm jsou všichni pedagogové připra-
veni pomoci.
A naše plány? V tomto školním roce si připomeneme 100. výročí vzniku 
prvního demokratického státu na našem území. Toto významné výročí 
bude součástí výuky v různých předmětech, ve všech ročnících a v nej-

různějších formách. Výrazně nám v tom pomůže pokusné ověřování 
vzdělávacích programů paměťových institucí, v rámci kterého jsme zís-
kali na 1. pololetí tohoto školního roku částku 120 000 Kč. Vánoční trh 
spojený se slavnostním rozsvěcením stromku je již mnohaletou tradicí, 
ve které hodláme pokračovat. V plánu máme také adaptační kurz pro 
žáky 6. tříd, lyžařský výcvikový kurz nebo poznávací zájezd do zahrani-
čí.  Ani o akademii žáci a rodiče jistě nepřijdou. 
Žáky i pedagogický sbor čeká deset měsíců pilné práce, kterou spolu 
s rodiči jistě zvládneme. 
Vedení ZŠ Jana Wericha přeje všem dostatek pozitivní energie při plně-
ní každodenních úkolů ve školním roce 2018/2019. 

Mgr. Zuzana Martinovská,
ředitelka školy

S novým školním rokem

O tom, že se množí extrémní klimatické jevy, dnes už není pochyb. Vý-
kyvy počasí v podobě přívalových dešťů, extrémního sucha, vln veder, 
holomrazů a podobných jevů si vybavíme asi všichni. Vědecké prognó-
zy praví, že právě jejich četnost se bude zvyšovat. Bez ohledu na sku-
tečnost, do jaké míry se na nich člověk podílí, je nejvyšší čas začít se 
připravovat na situace, které mohou nejrůznějším způsobem omezit či 
ohrozit chod našich měst. 
V základní škole Jana Wericha proběhl nový projekt Ekocentra Koniklec 
s názvem STAVITELÉ MĚSTA II., v rámci kterého měli žáci 9. ročníků za 
úkol prozkoumat okolí školy a následně navrhnout vhodná adaptační 
opatření, která by pomohla zmírnit projevy změny klimatu. 
Projekt byl zahájen simulační hrou, ve které si žáci vyzkoušeli, jaké ne-
gativní dopady mohou mít projevy změny klimatu na město, a jak je 
možné před klimatickými hrozbami chránit město (adaptovat jej) i se-
be. Na základě hry žáci získali znalosti v problematice klimatické změ-
ny, jejích příčin, důsledků a řešení. Dozvěděli se, že klimatickou změnu 
již nestačí jen zmírňovat, ale je třeba se jí přizpůsobit. 
Celá třída v rámci další aktivity vyrazila do terénu, kde realizovali řadu 
experimentů - měření teploty (termokamerou/teploměry), zasakovací 
zkoušku, test prašnosti ovzduší. Žáci také důkladně zmapovali situaci 
v okolí školy, zejména z pohledu výskytu zeleně a vodních prvků (zelené 
a modré infrastruktury), ale také z pohledu dopravní situace – dostup-
nost MHD, obsazenost aut. 
Ve třídě poté v rámci čtyřech následujících aktivit projektu (Povodně, 
deště, sucha – Tepelný ostrov města – Energetická náročnost a adap-
tace budov – Udržitelná mobilita) zasadili výsledky z terénního měření 
do širších souvislostí a společně zpracovali projekt úpravy okolí školy, 
s cílem zvýšit jeho odolnost na dopady extrémních klimatických jevů 
způsobených změnou klimatu. 
Ve svých projektech žáci navrhli vhodná adaptační opatření, která 
prezentovali na závěrečné soutěži projektu zástupcům veřejné správy. 
Žáci před komisí samostatně představili své návrhy a zdůvodnili, v čem 

jsou jimi navržená opatření přínosná. Odborná komise vybrala tři nej-
lepší návrhy a ty ocenila finanční odměnou na realizaci některého 
z adaptačních opatření. 
Projekt je podpořen z grantového řízení MHMP a je součástí komplex-
ního projektu „Adaptace Prahy na změnu klimatu“. Více informací na 
www.ekocentrumkoniklec.cz a www.evp.adaptacepraha.cz

Alžběta Škodová,
Ekocentrum Koniklec

Stavitelé města II. aneb jak připravit Řepy 
na častější výskyt extrémních klimatických jevů?

Foto: Archiv Ekocentrum Koniklec
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ZŠ genpor. Františka Peřiny

Každým rokem v červnu probíhá na Magistrátu hlavního města Prahy 
Velká cena EURO WASTE a Českých sběrných surovin – slavnostní vy-
hodnocení sběrových ekologických soutěží, do kterých se zapojují žáci 
pražských i mimopražských základních škol. 
Letošního již 24. ročníku se zúčastnilo celkem 37 451 žáků, kteří ode-
vzdali celkem 957 973 kg papíru, 4 874 kg hliníku, 10 155 kg plastových 
víček a 7 560 kg kaštanů. 

Tradičně velmi dobrý výsledek se podařil dětem ze ZŠ genpor. Františka 
Peřiny, kterým se podařilo nasbírat celkem 47 000 kg starého papíru 
a obsadily v konečném součtu vynikající 2. místo. 
Na závěr tradiční poděkování všem dětem, rodičům a zaměstnancům 
školy, kteří se sběrem papíru pomáhají. 

Mgr. Jaroslav Mevald, 
učitel

Exkurze žáků naší základní školy do Francie a Švýcarska se uskutečni-
la ve dvou termínech. Deváté a osmé třídy vyjely 5. – 6. června 2018. 
Šesté a sedmé třídy vyjely 13. – 14. června 2018. Exkurze proběhla 
podle programu, který byl vytvořen podle našich požadavků cestovní 
kanceláří FliCom Travel s. r. o.  Exkurze se zúčastnilo celkem 91 žáků 
z druhého stupně základní školy a šest pedagogů. 
V rámci programu první den žáci spolu s velmi erudovaným průvodcem 
a pedagogickým doprovodem vyjeli přes Německo do Francie, města 
Štrasburk, hlavního města Alsaska. Historické centrum města je zapsá-
no na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Navštívili jsme 
gotickou katedrálu Notre Dame – jeden z nejvyšších kostelů světa s uni-
kátním orlojem, čtvrť „Petite France“. Zážitkem pro žáky byla projížďka 
lodí po řece Ill. 
Ze Štrasburku jsme odjeli na opevněný hrad Chateau du Haut Koenigs-
bourg. Hrad je vystavěn vysoko v kopci a je z něho krásný výhled do 
okolní krajiny. Samotný zámek je postaven z červeného pískovce. První 
den jsme zakončili prohlídkou městečka Kolmar. Procházeli jsme se ro-
mantickými uličkami s hrázděnými domy typickými pro Alsasko. Zde se 
zachovalo nejvíce původní výstavby z 16. století. Nejslavnější místní 
čtvrti se přezdívá „Malé Benátky“. Z památek jsme si prohlédli napří-
klad katedrálu Saint-Martin de Colmar.

Druhý den jsme se po snídani vydali do Basileje, historického města 
umění a festivalů na řece Rýn. Na náměstí Marktplatz jsme si prohlédli 
nazdobenou radnici. „Rathaus“ – radnice postavená v gotickém stylu 
se sytě červeným průčelím s nádhernými malbami a hodinami. Na návr-
ší nad městem se tyčí katedrála Münster, kterou jsme také navštívili. Po 
poledni jsme se vydali do údolí Emmentál, které je pojmenované podle 
řeky Emmy. Jde o malebnou zemědělskou oblast s tradičními dřevěnými 
stavbami a krásnou přírodou. Navštívili jsme sýrárnu, kde se dodnes 
vyrábí ručně a dle rodinných receptů sýr Emmentál.
Jako dárek koupili děti pro své rodiče sýry.
V městečku Trubschachen se vyrábí lahodné sušenky. Navštívili jsme 
velkou prodejnu sušenek s velkým počtem druhů. Využili jsme možnosti 
ochutnávky a pak jsme pro rodiče a blízké nakoupili hodně sušenek. 
Bezprostřední ohlasy na dva dny prožité ve francouzsky a německy 
mluvících zemích byly velmi pozitivní. Žáci všech ročníků si připomněli 
hodiny zeměpisu, dějepisu a při komunikaci využívali znalosti cizích 
jazyků, které se učí ve škole. Cílem naší cesty bylo motivovat žáky ke 
studiu německého jazyka a francouzského jazyka, tohoto cíle bylo po-
dle našeho názoru dosaženo.  

Děkujeme Městské části Praha 17 za finanční podporu při tomto vý-
jezdu.  

PhDr. Hana Tenglerová

Úspěšně jsme se zapojili do sběrových ekologických 
soutěží

Navštívili jsme Francii a Švýcarsko

Foto: Archiv školy

Foto: Archiv školy
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Jiří	Imlauf	–	Řepy?	Konečně	se	podíváme	dovnitř!
S Jirkou Imlaufem, hudebníkem, textařem, spisovatelem, učitelem, ale 
také otcem jedenáctileté dcery jsme se potkali během jeho průjezdu Pra-
hou, stylově, ve Fantově kavárně na Hlavním nádraží. Rozhovor proběhl 
se stejnou intenzitou a silou jako hudba jeho kapely Houpací koně, která 
vystoupí na 2. ročníku sousedského festivalu Zažít Řepy Jinak 2018 v so-
botu 8. září.

Blíží	se	začátek	školního	roku,	a	o	tobě	se	obecně	ví,	že	jsi	učitel.	
Položím	ti	tedy	obligátní	otázku,	jak	vnímáš	začátek	školy	a	jak	se	
připravuješ	do	zaměstnání	a	na	své	žáky?
(smích) No vnímám ho myslím jako 90 % procent učitelů, to znamená, že 
úderem 1. srpna se ve mně začíná něco dít, co nejmíň se dívám na kalen-
dář, odvracím pohled od cedulí v obchodech, co nabízejí školní pomůcky 
a tak. Ne, zas takové drama to není, začal jsem minulý rok nově učit na 
gymnáziu v Roudnici nad Labem, a protože je to pro mě do jisté míry pořád 
nové, tak se vlastně těším. Několik let jsem učil na jiném typu školy a tohle 
je velká výzva. Ke všemu budu mít v novém školním roce třídu navíc a mu-
sím říct, že na to docela často myslím, protože chci, aby to bylo dobré, 
lepší než vloni. Všechny ty možnosti, co ti studenti mají, od cestování po 
sdílení informací, dává takový rozhled, a oni ho fakt mají, že není snadné 
je zaujmout. Tak si říkám, jak to dělat líp...

Ty	učíš	češtinu	a	hudebku…	
Jsem vystudovaný češtinář. Každopádně, stejně pořád žasnu nad tím, jaký 
je rozdíl učit hudebku děti v primě a jaké to je učit v sextě skoro dospělé 
lidi. Jaký mají názor na hudbu. To je vážně na dlouhé možná i zajímavé 
vyprávění. Je to opravdu síla.

Vnímají	tě	tvoji	žáci	jako	muzikanta,	vědí	o	tobě	a	tvých	hudebních	
aktivitách,	znají	tvojí	muziku	a	vnímají	tě	jako	„rockovou	hvězdu“	
a	odráží	se	to	nějak	ve	tvé	práci?
Jsem rád, že jsi tam dal ty uvozovky. Ale jo, vnímají to, že hraju, právě 
v souvislosti s tím internetem, když chtějí, tak si to najdou. Znají video-
klipy a přes to se postupně tím vším prokousávají. Sem tam se s tebou na 
chodbě o tom někdo začne bavit, sem tam se někdo zeptá, kde hrajete, je 
to spíš normální zájem než obdiv. Není co obdivovat v té záplavě všeho 
kolem. V hudebce se to hodí, může mít pak větší váhu, co člověk řekne, 
pustí, zahraje.

Co	tě	vedlo	k	muzice?	Jaký	byl	ten	pravý	spouštěcí	impuls,	že	jsi	
z	dráhy	učitele	sešel	na	dráhu	muzikanta	a	rozdělil	svou	kariéru	

mezi	učitelské	a	muzikantské	
řemeslo?	Co	bylo	dřív?
Na začátku byla vždycky muzika. To mě 
prostě sežehlo. Od chvíle, kdy jsem po-
prvé v šesté nebo sedmé třídě cestou 
na hory slyšel Beatles z maďarského 
kazeťáku nebo Slade na radiu Luxem-
bourg, věděl jsem, že z toho není cesty ven! No, a pak jsem šel na ten 
„pajďák“ a bylo mi tehdy jasné, že hudbou se neuživím, tak jsem začal pře-
mýšlet o normálním životě. Tak jsem šel učit a celý můj dosavadní život se 
to překrývá a doplňuje. Někdy mám méně pátků, někdy vezmu jako teď 
třídu navíc. Uvidíme, jak to bude fungovat dál.

Můžeš	čtenářům	říct	něco	o	vaší	kapele,	kdy	byla	založena	kapela	
„Houpací	koně“,	co	tomu	předcházelo	a	co	máte	za	sebou?	
Klasika. Rok 1991, leden, Ústí, těsně po revoluci a ještě ty mlhy ústec-
ký. Vesnice Božtěšice v horách někde za Ústím. Jezdili jsme tam s parťá-
kem Davidem Šímou. Probíhaly tam rockový zábavy. Do té doby jsme si 
tak hráli pro sebe a tam se zrodil nápad přibrat další lidi a založit kapelu. 
Během těch koncertů a zábav jsme si tam vytipovali bubeníka, basáka, 
dokonce i zpěvačku. Ano měli jsme jeden čas i zpěvačku. Ukecali jsme je 
a založili „Houpací koně“ podle jedné naší písničky. Prakticky do tří týdnů 
jsme měli první koncert před teplickými pankáči Šanov 1.
My jsme se do toho zamilovali a viděli jsme, že by to u lidí mohlo obstát. 
První roky jsme zkoušeli fakt denně. Docela jsme dřeli a hráli hodně často. 
Neměli jsme auta a courali jsme s těmi nástroji vlakem. Pak se to trochu 
zlomilo, ale byla to romantika. Krásná a divoká devadesátá léta.

Co	považuješ	za	největší	úspěch	kapely	„Houpací	koně“?	Ať	už	
v	podobě	světských	cen	nebo	i	lidsky.	Například,	že	jste	něčemu	
dobrému	nebo	někomu	pomohli.	Nebo	hráli	pro	pět	lidí,	ale	mělo	
to	působivou	energii.	
O ty světské věci zas tak nejde… Ceny a tak. Ale pomůžou, to je jasné. 
Zásadní je dobrá písnička a dobrý koncert pro lidi, které to zajímá a baví.  
Před pár lety jich na nás začalo chodit víc, hraje se nám mnohem líp, za-
čalo to dávat smysl. Zažili jsme strašně moc výjimečných koncertů, přesně 
tak, jak to popisuješ, bylo jich hodně. V Ústí na hlavním nádraží, v kopři-
vách na břehu Labe, v odsvěceném Soul kostele uprostřed lesů na Brou-
movsku, akusticky uprostřed lidí…

Líbí	se	mi	ty	vaše	různé	hudební	a	tematické	přesahy	z	desky	na	
desku,	a	vlastně	někdy	i	ze	skladby	na	skladbu	a	textu	na	text.	
Snažíš	se	vyprávět	kontinuálně	nějaké	příběhy,	které	se	prolínají?	
Protože	pokud	je	to	o	příbězích,	které	se	budou	nějakým	způsobem	
dále	vyvíjet,	máme	se	na	další	desce	na	co	těšit.
Já si teda rozhodně myslím, že je určitě na co se těšit. Nechci to zakřik-
nout, ale my jsme z toho všichni trochu vedle. Máme z toho radost. Ano 
takhle nějak to je. Má to několik důvodů. Jeden je „popovej“. Jako autor 
stavíš na opakovaných frázích v refrénu, a když tou písničkou proplouvají 
stejné nebo podobné motivy, mají šanci ve změti všech těch slov, zvuků 
a tónů posluchače probudit. A také nás to baví s tím takto pracovat. Druhý 
důvod je, u této desky ještě výraznější než kdykoliv před tím, ta umělecká 
rovina. Jestli dvě předchozí desky byly tematicky propojené, a vycházely 
do jisté míry jedna z druhé, tak ta nová deska bude se svým tematickým 
mísením se a prohlubováním spíše autonomním celkem. Nebude nava-
zovat na předchozí příběhy, bude stát sama o sobě, ačkoliv mohla by být 
určitou katarzí. Nech se překvapit, třeba si najdeme čas a probereme ji 
spolu, až vyjde.   

#Zažít Řepy Jinak 

Foto: Archiv Jiří Imlauf
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Na	sociálních	sítích	jsem	zaznamenal,	že	jste	se	snad	z	kraje	roku	chystali	
do	studia	na	nahrávání	nové	desky.	Došlo	tedy	k	tomu	a	nahráváte?
Máme nahráno. Je nahráno vše, co by tam mělo být a teď se bude míchat. 
Probíhají hrubé mixy, k tomu diskuze a na finální mix dojde asi v září. Des-
ka by měla vyjít v listopadu.

Uslyší	návštěvníci	našeho	festivalu	některou	z	novinek	z	této	desky?
Ano určitě. Myslím, že mohu slíbit vašim čtenářům, že dojde na dvě, spíš 
tři novinky. 

Ačkoliv	to	nelze	příliš	předpokládat,	ale	vzhledem	k	tomu,	že	jsme	
řepský	festival	a	časopis,	máš	k	Řepům	nějaký	vztah?	Co	se	ti	
vybaví,	když	se	řekne	Řepy?

Upřímně, Řepy neznáme, jezdíme okolo cedule na koncerty. Zrovna ne-
dávno jedeme hrát do Benešova a bubeník Honza říká: „Hele tady za měsíc 
hrajeme“. Samozřejmě, že když jste nás kontaktovali, zjistili jsme si něco 
o vašem festivalu a líbilo se nám to. Máme rádi tyhle typy akcí, kde jde 
o to vyjít na ulici z těch plazmových obýváků a být tam se známými i ne-
známými, rádi na nich hrajeme. Vlastně jsem rád, že se konečně podíváme 
„dovnitř“ Řep a zažijeme je.

Co	nejvíc	tě	baví	s	kapelou?	Co	máš	nejradši	na	tom	muzikantským	
životě?
Zastavování na benzínkách a dávání si kafí. Jednoznačně. Kromě hraní 
samozřejmě.

Tvoje	texty	jsou	plné	surrealistických	obrazů,	melancholické	
nálady,	ale	zároveň	i	určitých	vizí	a	záblesků	naděje	na	konci.	
Kde	čerpáš	inspiraci	pro	své	texty,	vracíš	se	například	do	minulosti	
nebo	se	spíš	prohrabáváš	svými	démony	a	strachy,	životními	
peripetiemi	nebo	stavem	světa	a	společnosti?
Je to tak. Člověk se inspiruje vším, co přichází. Hudbou, kterou poslouchá, 
knížkami, které čte a emocemi, které to v něm vyvolává. Lidmi, se kterými 
se baví. Pohledem z okna jedoucího vlaku. Vše co přichází, zpracovávám, 
nechám to v sobě trochu probublat, počkám na jiskru, která to zažehne, 
nějaký silný moment a pak už to z toho přepadu nechám padat dolů. Když 
mám silné téma, snažím se na některých věcech, například na posledních 
dvou deskách, pracovat trochu déle.

Děkuji za rozhovor.
Josef Dirbák, hlavní koordinátor festivalu  

Zažít Řepy Jinak
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ve	volebním	okrsku	č.	17001	
je volební místnost na Úřadě MČ Praha 17, Žalanského 291/12b, 1. patro
pro voliče s trvalým pobytem:
Boršovská, Brunnerova	990 – 999, Březanova, Čistovická 135 – 140, 423, 
424, 470 – 475, 484, 514 – 516, 534, Gallašova, Hankova, Hořovského	
141 – 152, 476, 477, 479 – 481, 482, 669, K	Trninám 606 – 617, Kartouná-
řů, Krolmusova 154 – 158, 160 – 166, 372, 402, 425, 426, 428, 429, 485 – 
494, 496, 497, 500, 510, 512, 517, 518, 602, 668, Laudova 1384 – 1387, 
Na	Fialce	II, Opuková 168 – 176, 502 – 507, 641, 686 – 692, Otlíkovská, 
Selských	baterií 153, 167, Skuteckého 1087 – 1089, 1178, 1379 – 1383, 
1387, 1388, Slánská 285, 391, 395, 405, 693, 694, 697, Součkova 980 – 
989, Šedivého, U	Boroviček 590, 593, 605, 618, 

ve	volebním	okrsku	č.	17002	
je volební místnost v Domově sv. Karla Boromejského, K Šancím 50
pro voliče s trvalým pobytem:
Augustova, Engelmüllerova, Galandova 1656, Hekova, Hofbauerova, 
K	 Mostku, K	 Šancím, Karlovarská 126, 399, 427, 660, 814, 1711,1717, 
1718, 1723, č.e. 1 – 14, 23 – 25, 27 – 37, 39 – 40,  42 – 46, Ke	Kaménce, 
Kolínova, Kristiánova, Lehotského, Na	Chobotě, Na	Moklině, Pod	Mar-
tinem, Reinerova, Severýnova, Slánská 269, 1706, U	Kaménky, Žalan-
ského, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OZNÁMENÍ
o	době	a	místě	konání	voleb	

Starostka	městské	části	Praha	17	Mgr.	Jitka	Synková

V souladu s ustanovením § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách do zastupitelstev obcí“) pro volby do zastupitelstev obcí

o z n a m u j e :

1. Volby do Zastupitelstva městské části Praha 17 se uskuteční společně s volbami do Zastupitelstva hl. města Prahy

v	pátek	dne	5.	října	2018	od	14.00	hodin	do	22.00	hodin
a	v	sobotu	dne	6.	října	2018	od	8.00	hodin	do	14.00	hodin.

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

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

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

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

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

ve	volebním	okrsku	č.	17018	
je volební místnost v Kulturním domě na Bílé Hoře, Ke Kulturnímu domu 
č. 439/14, přízemí
pro voliče s trvalým pobytem:
Čistovická 82, 90, 92, 95, 179 – 181, 197 – 199, 234, 237 – 247, 249 – 252, 
259, 349, 353,355,356, 363, 367, 374 – 376, 383, 386, 387, 398, 406, 411, 
412, 413, 415, 446 – 449, 499, 519, 1700, 1707, 1724, 1725, 1726, 1729, 
Dobnerova, Doubravínova, Hořovského 385, 397, 403, 409, 410, 416, 
417, 419, 522 – 527, K	Motolu, Karlovarská 1, 3, 4, 48, 49, 64, 191 – 196, 
200, 227, 301, 326 – 328, 337, 339, 343, 380, 459, 663, 1677,1698, 1702, 

Ke Kulturnímu	 domu, Krolmusova 348, 358, 368, 377, 378, 384, 388, 
392, 408, 418, 430, 431, 433, 441, 464 – 467, 498, 520, 521, 695,  Kutro-
vická, Na	Bělohorské	pláni, Opuková 305 – 307, 314 – 317, 319, 357, 373, 
393, 407, 436, 440, 511, 513, 532, Podkrkonošských	tkalců, Prefátova, 
Řetězokovářů, Selských	baterií 309, 311 – 313, 318, 321, 322, 396, 437, 
452, Slánská	1699, Třanovského, U	Boroviček 189, 190, 253 – 257, 645, 
648, 649, 650, 1709.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost 
a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož 
občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a stát-
ní občanství prokáže volič platným občanským průkazem nebo cestovním 
pasem České republiky, jde-li o cizince průkazem o povolení k pobytu. 
Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu 
hlasování umožněno.

4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání vo-
leb do zastupitelstva obcí 2018 hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič 
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. Voliče, který není státním občanem České republiky, zapíše na	 jeho	
vlastní	žádost obecní	úřad	do	dodatku	stálého	seznamu	voličů vedené-
ho jen pro volby podle tohoto zákona, jestliže tento volič prokáže státní 
občanství státu, jehož občanům právo volit přiznává mezinárodní úmluva, 
kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce meziná-
rodních smluv, a dále přihlášení se k trvalému pobytu v obci. Z dodatku 
stálého seznamu voličů lze voliče vyškrtnout na jeho vlastní žádost, nebo 
z důvodu pozbytí práva volit.
Žádost o zapsání do dodatku stálého seznamu musí být Úřadu městské 
části Praha 17 podána	 osobně	 na odboru občansko-správním, oddělení 
evidence obyvatel a osobních dokladů, nejpozději do 3. října 2018 do 
16 hodin. V žádosti uvede žadatel svoje jméno, příjmení, datum narození, 
místo trvalého pobytu a kontakt. Pokud volič (občan členského státu EU) 
o uvedený zápis nepožádá, hlasování mu nebude umožněno.

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

V pondělí 30. července se konalo v zasedací místnosti ÚMČ Praha 17 
další setkání Poradního sboru. Za městskou část byli přítomni starostka 
Mgr. Jitka Synková, zástupci starostky Jaroslav Hájek, Jiří Masopust, 
Martin Marek, tajemník úřadu Bc. Petr Loučka, vedoucí Odboru životní-
ho prostředí a dopravy Mgr. David Zlatý.
Jednání zahájila starostka Jitka Synková, která následně předala slovo 
Martinu Markovi. Ten v úvodu zodpověděl několik dotazů od řepských 
občanů, které přišly písemně. Témata se týkala např. oprav chodníků, 
kontroly a oprav dětských hřišť nebo úpravy zeleně. 
Podrobně se také řešila situace u MŠ Laudova, kam vjíždí auta i přes zá-
kaz vjezdu do slepé ulice. Bylo upozorněno, že je třeba být tolerantní 
zejména v ranních hodinách, kdy sem vozí rodiče děti se speciálními 
poruchami. Pro tyto rodiny jistě není snadné absolvovat cestu pěšky 
ze vzdálenějšího parkoviště. Bohužel, tento vjezd je zneužíván i jinými 
vozidly.
Další okruh dotazů se týkal odpadů. Byly zde sděleny informace týkající 
se úklidu kontejnerových stání, tříděného odpadu (v Řepích je 66 sta-

novišť tříděného odpadu) a také např. kompostování. V současné době 
ÚMČ neposkytuje kompostéry pro občany. Pokud se je rozhodne pořídit 
SVJ, mělo by zohlednit umístění a také uzamykatelnost, ta je nutností 
(s ohledem na bezdomovce a hlodavce).
Mgr. Jitka Synková informovala přítomné také o plánovaném pro-
jektu Domu s pečovatelskou službou. Sdělila, že MČ dostala dotaci 
z fondu dostupného bydlení, projekt se díky této dotaci musel po-
změnit. 
Projekt počítá nyní nejen s 56 byty určenými pro řepské seniory, ale ta-
ké s 38 byty určenými pro dostupné bydlení. Na základě získané dotace 
se městská část Praha 17 zavázala předat hl. m. Praze trvale k dispozici 
29 bytů. V této chvíli je vydané stavební povolení a výstavba by měla být 
zahájena počátkem roku 2019.

Kompletní zápis z jednání naleznete na webu městské části.

-ras-

Poradní sbor se opět sešel



PROGRAM
září 
2018

Zahájení kulturní sezóny 
pro děti i dospělé

15h:

16h:

17h:

Divadlo pro děti:  
Madlenka a skřítkové
Divadlo pro děti:  
Šapitó
Electroswing Mr.Elastik  
a Sestry Havelkovy

Divadlo pro děti: Jak pej-
sek Ferda potkal sluníčko

Divadlo pro děti:  
Malá mořská víla

Divadlo pro děti:  
Pohádka Kvak a Žbluňk

Po letních prázdninách se vracíme zpět v plné síle a s nabitým kulturním 
programem na další sezónu! Přijďte s námi oslavit zahájení kulturní se-
zóny na mini rodinný festival s divadlem a hudbou. V 15hod startujeme 
divadlem pro děti Madlenka a skřítkové a o hodinu později bude pokra-
čovat divadlo Šapitó. V 17 hod vystřídá dětská divadélka electroswing. 
Zahrají Mr.Elastik a Sestry Havelkovy. Electroswing zaručeně roztančí do-
spělé i děti, ale nejen to. Zabrousíme do jeho počátku a do zrodu klasic-
kého swingu v dobách 20. a 30. let minulého století. Jako speciální host 
vystoupí swingové vokální trio Sestry Havelkovy. Děti se mohou těšit na 
malování na obličej, doprovodné atrakce a cukrovinky za poplatek. Ob-
čerstvení z grilu! Poradkyně Mary Kay pro maminky zdarma. Hraje: Svá-
ťovo dividlo, Nezávislé divadlo, Mr.Elastik a Sestry Havelkovy. (vstupné 
dobrovolné) 

Písničkové divadlo o sluníčku, které spadlo nedopatřením na zem, kde 
prožije řadu dobrých i špatných příhod a situací. Na své cestě po světě 
potká jezevčíka Ferdu, smutného zajíce Ušáka, koníčka z dětského kolo-
toče, květinu Jiřinu a jednoho hodného pána. Pohádky většinou končí 
dobře, proto věřte, že se díky svému kamarádu obláčku dostane zpět 
na oblohu. Pro děti: MŠ a první stupeň ZŠ. Délka: 45 min. Hraje: Divadlo 
Matěje Kopeckého. (vstupné 40 Kč)

V mořských hlubinách žije malá víla, která touží poznat lidský svět a vše, 
co je s ním spjaté. Když jednoho dne potká prince, vzplane láskou. Co 
ale bude muset obětovat, aby získala lásku a lidské štěstí? Přijďte se po-
dívat na cestu zamilované malé mořské víly. Délka: 60 min. Hraje: Milan 
Duchek. (vstupné 40 Kč)

Pohádkové divadélko o dvou nerozlučných kamarádech. Ne však leda-
jakých, ale o žabích kamarádech! Představení je inspirováno známou 
knihou Arnolda Lobela. Pro děti: od 3 do 10 let. Hraje: Divadlo Tondy 
Novotného. (vstupné 40 Kč)

NEDĚLE 15:00 NEDĚLE 15:00

NEDĚLE 15:00

NEDĚLE 15:00

09 16

23

30

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

Vstupné dobrovolné
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PROGRAM
září 
2018

Zahájení kulturní sezóny 
pro děti i dospělé

15h:

16h:

17h:

Divadlo pro děti:  
Madlenka a skřítkové
Divadlo pro děti:  
Šapitó
Electroswing Mr.Elastik  
a Sestry Havelkovy

Divadlo pro děti: Jak pej-
sek Ferda potkal sluníčko

Divadlo pro děti:  
Malá mořská víla

Divadlo pro děti:  
Pohádka Kvak a Žbluňk

Po letních prázdninách se vracíme zpět v plné síle a s nabitým kulturním 
programem na další sezónu! Přijďte s námi oslavit zahájení kulturní se-
zóny na mini rodinný festival s divadlem a hudbou. V 15hod startujeme 
divadlem pro děti Madlenka a skřítkové a o hodinu později bude pokra-
čovat divadlo Šapitó. V 17 hod vystřídá dětská divadélka electroswing. 
Zahrají Mr.Elastik a Sestry Havelkovy. Electroswing zaručeně roztančí do-
spělé i děti, ale nejen to. Zabrousíme do jeho počátku a do zrodu klasic-
kého swingu v dobách 20. a 30. let minulého století. Jako speciální host 
vystoupí swingové vokální trio Sestry Havelkovy. Děti se mohou těšit na 
malování na obličej, doprovodné atrakce a cukrovinky za poplatek. Ob-
čerstvení z grilu! Poradkyně Mary Kay pro maminky zdarma. Hraje: Svá-
ťovo dividlo, Nezávislé divadlo, Mr.Elastik a Sestry Havelkovy. (vstupné 
dobrovolné) 

Písničkové divadlo o sluníčku, které spadlo nedopatřením na zem, kde 
prožije řadu dobrých i špatných příhod a situací. Na své cestě po světě 
potká jezevčíka Ferdu, smutného zajíce Ušáka, koníčka z dětského kolo-
toče, květinu Jiřinu a jednoho hodného pána. Pohádky většinou končí 
dobře, proto věřte, že se díky svému kamarádu obláčku dostane zpět 
na oblohu. Pro děti: MŠ a první stupeň ZŠ. Délka: 45 min. Hraje: Divadlo 
Matěje Kopeckého. (vstupné 40 Kč)

V mořských hlubinách žije malá víla, která touží poznat lidský svět a vše, 
co je s ním spjaté. Když jednoho dne potká prince, vzplane láskou. Co 
ale bude muset obětovat, aby získala lásku a lidské štěstí? Přijďte se po-
dívat na cestu zamilované malé mořské víly. Délka: 60 min. Hraje: Milan 
Duchek. (vstupné 40 Kč)

Pohádkové divadélko o dvou nerozlučných kamarádech. Ne však leda-
jakých, ale o žabích kamarádech! Představení je inspirováno známou 
knihou Arnolda Lobela. Pro děti: od 3 do 10 let. Hraje: Divadlo Tondy 
Novotného. (vstupné 40 Kč)

NEDĚLE 15:00 NEDĚLE 15:00

NEDĚLE 15:00

NEDĚLE 15:00
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23

30

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

Vstupné dobrovolné

A4 program KDBH 09-18.indd   1 24.08.18   9:06

Ve čtvrtek 28. června 2018 od 10 hodin uspořádal Sportovní Klub Pétanque 
Řepy a Klub senzačních seniorů Řepy již 3. ročník Přeboru Prahy 6 v pé-
tanque dvojic seniorek a seniorů. Letos poprvé byl Turnaj zároveň i prvním 
ročníkem Přeboru Prahy 17 - Řepy v pétanque dvojic seniorek a seniorů 
o Poháry starostky Mgr. Jitky Synkové.
Turnaj slavnostně a v dešti zahájila předsedkyně KSŘ Mária Szitá-
nyiová, starostka MČ Praha 17 Mgr. Jitka Synková a místostarosta Mar-
tin Marek.
Hráče o způsobu hraní a základních pravidlech informoval Pepa Procház-
ka, který se víc než svému hraní musel věnovat plynulosti turnaje.
Turnaj se tradičně konal v areálu ZŠ Jana Wericha a byl zajištěn z finanční-
ho daru z MČ Praha 6 a poháry pro nejlepší tři dvojice z Prahy 17 věnovala 
naše starostka Jitka Synková. Startovalo rekordních 28 dvoučlenných tý-
mů ze všech koutů stověžaté matičky Prahy a blízkého Mratína.

Letos nám nepřálo počasí a většinu turnaje drobně a středně pršelo. 
Proto, vzhledem k vysokému věku startujících se odehrála jen dvě kola 
a jen sedm nejlepších dvojic se dvěma výhrami a jedno s nejlepšími + body 
a jednou výhrou se utkalo ve čtyřech zápasech o 4 ceny. O pořadí rozho-
dovaly + body.

Odměněni hodnotnými cenami byli první 4 týmy v Přeboru Prahy 6 v po-
řadí:
1. Ptáček Miroslav a Procházka Josef,  SKP ŘEPY a KSŘ
2. Hladík Jaroslav a Holoubek Pavel, SKP ŘEPY a KSŘ 
3. Skuhrovec Stanislav a Toman Petr, SKP a KSŘ
4. Lenhartová Ivana a Slapnička Václav, SKP KULOVÁ OSMA PRAHY 8

Pepa Procházka

Turnaj seniorů v pétanque dvojic 

Ve dnech od 16. do 20. 7. a od 23. do 27. 7. 2018 proběhly ve sportovním 
areálu ZŠ Jana Wericha v Řepích dva turnusy druhého ročníku příměstské-
ho basketbalového kempu Summer Basketball, kterého se zúčastnilo cel-

kem 120 dětí ve věku od 6 do 13 let. Pro děti byl v rámci kempu připraven 
bohatý program nejen se sportovním zaměřením. 
Náplň kempu zahrnovala rozvoj basketbalových dovednostní, koordinač-
ních schopností a kondičních schopností, basketbalové turnaje, doved-
nostní soutěže, doplňkové míčové sporty a celotáborovou hru, jejímž té-
matem byli „Indiáni“. Nechyběla ani beseda s patrony kempu, kterými byli 
reprezentanti ČR v basketbalu Ilona Burgrová, Julia Reisingerová a Šimon 
Puršl. O celý program kempu se staral pestrý trenérský tým, který byl slo-
žen z trenérů mládeže především z pražských mládežnických klubů. Kemp 
proběhl pod záštitou České asociace minibasketbalu, za podpory Městské 
části Praha 17 a sponzorů.
Pro zájemce o základy basketbalu otevírá BA Sparta Praha od září 2018 
tradičně své basketbalové přípravky, které je možné navštěvovat zdarma 
v rámci družiny v průběhu školního roku. Přípravky jsou organizovány v zá-
kladních školách ZŠ Jana Wericha a obou pracovištích ZŠ genpor. Františka 
Peřiny. Potřebné informace o přípravkách se dozvíte ve své družině nebo 
na webových stránkách www.basparta.cz.

Davis Zach

Léto s basketem v Řepích

Foto: Kristýna Štelbacká

Rádi bychom vás pozvali na domácí zápasy všech našich týmů v nové sezóně 2018 – 2019. 
V minulé sezóně se oběma našim týmům dospělých podařilo postoupit zpět do vyšších sou-
těží. Dále se podařilo udržet první třídu našemu týmu starších žáků i mladších žáků. Takže 
o kvalitní zápasy nebude nouze. Všichni hráči uvítají, když je svým povzbuzováním požene-
te za vítězstvím nebo alespoň za dobře odehraným zápasem. 

Budeme rádi, když se někdo z naší městské části ozve příslušnému trenérovi a doplní náš 
tým hráčů nebo i trenérů. Děkujeme Městské části Praha 17 za aktualizaci plakátů ve vývěs-
kách. Nakonec připomínáme, že se v areálu nachází i klubová restaurace, kde se můžete 
během zápasů občerstvit nebo zakoupit některý z klubových předmětů. Takže když dorazíte, 
tak o zábavu máte postaráno J

TJ Sokol Řepy fotbal



SLUŽBY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INZERCE
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Tento výlet do okolí Prahy je určen opravdu pro 
všechny, kdo ujdou asi 15 kilometrů. Jeho ne-
náročnost je dána především rovinatým terénem 
a schůdnými cestami. Mohu vřele  
doporučit i rodinám s dětmi ještě v kočárku. Po-
díváme se do Voděradských bučin poblíž známé-
ho letoviska Jevany.
A jak se tam dostat hromadnou dopravou? Já jel 
vlakem do stanice Praha – Uhříněves, a odtud 
autobusem řady 300 do stanice „Louňovice I. 
hráz“.
Hned u autobusu nalezneme modrou značku 
a té se budeme celou polovinu výletu držet. Přes 
hráz rybníku Požár dojdeme do Louňovic, kde se 
můžeme na chvilku zastavit u venkovní expozi-
ce kamenického skanzenu. Zdejší kraj má totiž 
bohatou kamenickou tradici. Z nedalekého lomu 
Kaménka pochází i jeden ze základních kamenů 

Národního divadla v Praze. Můžeme si prohléd-
nout různé výrobky vytesané z kamene jako 
okenní parapet, okapový žlab, mezník či silniční 
patník. V obci je též jediná možnost občerstvení 
při tomto putování v některé z místních restau-
rací, dál už nebudou.
Pokračujeme po modré, po které vede i naučná 
stezka Po stopách kameníků, kterou posléze 
vystřídá naučná stezka Voděradské bučiny. To 
už jsme ale ve stejnojmenné přírodní rezervaci, 
vyhlášené již roku 1955. Jedná se o jeden z nej-
rozsáhlejších komplexů bukového lesa ve střed-
ních Čechách. Samozřejmě tu není jen monokul-
tura buku, ale je tu zastoupen i dub letní, habr 
obecný, osika, lípa a bříza. V menší míře můžeme 
zahlédnout i jehličnany. Z ptačí říše tu přebývá 
datel černý, holub doupňák, jestřáb a čáp čer-
ný. O tom všem nás poučí tabule naučné stezky. 

Zdejší lesy slouží jako vědecko-výzkumný a na-
ukový objekt Fakulty lesnické a dřevařské České 
zemědělské university v Praze. Část území je pro 
tyto účely bezzásahové.
Jdeme krásným lesem kolem studánek a roman-
tických scenerií stromů živých i již padlých. Dají 
se tu i najít houby. V zimním období se tu prý 
drží sněhová pokrývka o něco déle, a tak je kraj 
využíván běžkaři. Jakmile se k modré přidá čer-
vená značka, jsme za polovinou výletu. Posléze 
opustíme modrou a až do konce nás bude prová-
zet červená značka i s naučnou stezkou. U hráze
Jevanského rybníku se otáčíme a vracíme se 
zpět do Louňovic. Cesta je ještě pohodlnější. 
Jdeme proti proudu Jevanského potoka, na 
kterém můžeme obdivovat kaskádu rybníků Je-
vanský, Švýcar, Ján, Vyžlovský a Pařez. Na druhé 
straně – přes vodu – jsou honosné domy a chaty 
převážně pražské smetánky, na naší straně je 
klid. Po hrázi posledního, Louňovického ryb-
níku, dojdeme k rušné Kutnohorské silnici, kde 
počkáme na autobus. Šťastnou cestu!

Jan Bösser

Výlet – Voděradské bučiny

Foto: Jan Bösser

Omluva
Není pro pisatele článků větší odměna, než 
že tyto jsou čteny. Často mi čtenáři rubriky 
Tip na výlet sdělují, že podle mého povídání 
byli na sobotní túře a že to bylo fajn. Žel, dal-
ší důkaz, že jsou mé výlety čteny, je i upozor-
nění na nepřesnosti či dokonce chyby!
V letním vydání Řepské sedmnáctky jsem na 
konci výletu „Kraj nad Sázavou“ chybně uve-
dl, že Záhořanský potok ústí do Sázavy. Ústí 
do Vltavy!
Řeka Sázava kilometr proti proudu kon-
čí svou pouť soutokem s Vltavou, a jelikož 
v místě soutoku je Vltava silnější, co se týče 
průtoku, tok se již nadále jmenuje Vltava.
„Sice jsi mne, Honzo, ‚nachytal na švest-
kách‘, ale já Ti děkuji!“

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

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

Kompletní účetní služby 
Správa nemovitostí

Ú K L I D O V É  P R Á C E

JAN BÖSSER
Žalanského 36/29, 163 00 Praha 6

tel.: 603 423 612 • bosser@volny.cz

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

malování • lakování

SLEVA 
40%

z montáže

Po předložení tohoto kuponu

ŽALUZIE 
SÍTĚ PROTI HMYZU

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

stejné IČ
stejná adresa
stejný kontakt26 let

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

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

•  	 	 	 	 	 	 !!	SÁDROKARTONEM!!	
RYCHLÉ	A	ČISTÉ	ŘEŠENÍ	INTERIÉRŮ,	snížené stropy, 
kazetové podhledy, obklady stěn, vnitřní tepelné 
a zvukové izolace, příčky, oblouky, světelné rampy, 
poradenství a konzultace zdarma. Praxe 20 let, 
spolehlivost a kvalita. www. abalapraha.cz.		
	 Tel.:	603	414	039

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

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

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

•  !!!	ODVOZ	STARÉHO	NÁBYTKU	NA	SKLÁDKU.	Vyklízení 
sklepů, bytů, pozůstalostí, atd. Naložíme a odvezeme 
cokoliv. Stěhování všeho druhu. Vše za rozumnou cenu!  
 Tel.:	773	484	056

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

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

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

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

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

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

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

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

BYTY, NEMOVITOSTI

•  HLEDÁM	MENŠÍ	BYT	DO	14	TISÍC	nebo větší do 20 tisíc 
jen pro 2 osoby – pár. Ideálně na 2 roky a více, lodžie 
výhodou, ale nemusí být, centrum do 30 minut. Zařízení 
po dohodě. RK nevolat.	 Tel.:	605	845	088

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

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

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

ZAMĚSTNÁNÍ
•  PRO	OČNÍ	ORDINACI	NA	POLIKLINICE	V	ŘEPÍCH	

HLEDÁM	ZDRAVOTNÍ	SESTŘIČKU.	Nástup možný v říjnu – 
listopadu 2018. Další informace přímo u MUDr. Katrové.	
	 Tel.:	235	313	416

•  PŘIJMEME	PRACOVNÍKA	OBORU	ELEKTRO. Vzdělání VŠ 
nebo SŠ. Zabýváme se docházkovými systémy a mobilní 
komunikací. Naše stránky: www.convision.cz, 
 Tel.:	602	314	515

OSTATNÍ
•  PRODÁM	URNOVÝ	HROB	V	ŘEPÍCH.	Cena 13 tis. Kč.  

 Tel.:	739	608	546
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FUNKČNÍ  KONZOLE

SLEVY záclon, závěsů
DOPRAVA  ZDARMA

FUNKČNÍ  KONZOLE
(demontáž starých, zaměření 
a montáž nových)

SLEVY záclon, závěsů
DOPRAVA  ZDARMA

VŠE PRO VÁŠ BYT

NEVANOVA  1045 (dílna)
1047 (prodejna)

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

Pracovní doba:  Po–Pá  8.00–18.00 hod.

Školka Želvička
Španielova 52a, 

163 00 Praha - Řepy 
Tel.: 604 433 057

www.skolkazelvicka.cz

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

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

První hodina zdarma :)

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

Drahoňovského 810/1
Praha 6 - Řepy 163 00

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

www.veterinadelta.cz

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

So: 9.00–12.00
Operační hodiny:

Po–Pá: 11.30–15.00

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

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

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

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

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

Kosmetický a kadeřnický salon

Giaccomo

RYBAŘINA A CHOVATELKY
NEVANOVA 1050/11
Tel.: 732 707 287 – NOVĚ OTEVŘENO!
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Kia Kladno - u zimního stadionuMKD

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

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

SUŠÁKY, ŽALUZIE

www.bydlenijerabek.cz
+420 739 034 488

SÍTĚ PROTI HMYZU
ZASKLÍVÁNÍ BALKÓNŮ

H L E D Á  
P R A C O V N Í K Y  Ú K L I D U ,  

M A L Í Ř E  A  E L E K T R I K Á Ř E .

Požadujeme: státní občanství ČR, trestní bezúhonnost.

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

Kontakt: personal@bis.cz, 224 235 496

Bezpečnostní  
informační  
služba



271 777 010
trend@trend-technologie.cz

Koněvova 1107/54
130 00, Praha 3

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

• Vytvoříme projektovou dokumentaci, včetně vyřízení stavebního povolení

• Postavíme Vám vlastní plynovou kotelnu na klíč

• Zajistíme provozování kotelny, včetně pravidelných servisů a revizí

Základem našeho úspěchu je Vaše spokojenost

www.trend-technologie.cz

...správnou cestou
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