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Jak bude MČ Praha 17 hospodařit v roce 2019

Společenský večer: 29. 3. 2019

Oprava mostu na Slánské ulici
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Úřední hodiny
Úřadu MČ Praha 17

Žalanského 291, Španielova 1280, 
Makovského 1141, Bendova 1121: 
Pondělí	 8.00–12.00/13.00–17.30 
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.
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Pravidla	pronájmu	parkovacích	stání	pro	motorová	vozidla	za	stanovené	nájemné	v	rámci	
parkovací	plochy	v	ulici	Mrkvičkova	v	Městské	části	Praha	17
Rada projednala návrh Pravidel pronájmu parkovacích stání pro motorová vozidla  za stanovené 
nájemné v rámci parkovací plochy v ulici Mrkvičkova v Městské části Praha 17.
Rada souhlasila a doporučila ZMČ schválit Pravidla pronájmu parkovacích stání  pro motorová vo-
zidla za stanovené nájemné v rámci parkovací plochy v ulici Mrkvičkova  v Městské části Praha 17.

Zápis	k	předškolnímu	vzdělávání	pro	školní	rok	2019/2020
Rada se seznámila s místem, termínem a dobou zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 
2019/2020. 
Rada souhlasí s termínem zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020: přihlášku 
a evidenční list je možné od 23. dubna 2019 vyzvednout na ředitelství mateřských škol nebo 
stáhnout z webových stránek škol.
Zápis	proběhne	dne	9.	května	2019	od	9	do	12	hod.	a	od	14	do	17	hod. na těchto místech:
•		MŠ Bendova, Praha 6 - Řepy, Bendova 1/1123
•		MŠ Laudova se spec. třídami, Praha 6 - Řepy, Laudova 3/1030
•		MŠ Socháňova, Praha 6 - Řepy, Socháňova 23/1176
•		MŠ Pastelka, Praha 6 - Řepy, Španielova 27/1316

Informace	o	vyhlášení	ředitelského	volna	v	základních	školách	MČ	Praha	17	a	ZUŠ	Blatiny
Rada vzala na vědomí důvody k vyhlášení ředitelského volna ředitelkami základních škol  MČ Pra-
ha 17 a ředitelkou ZUŠ Blatiny dne 2. – 3. 5. 2019 a 6. – 7. 5. 2019 z technických  a organizačních 
důvodů.

Konání	dětských	sport.	akcí	–	Atletika	Řepy	a	triatlonových	závodů	–	Slavata	Triatlon	Tour	
s	udělením	patronace
Rada se seznámila a souhlasí s konáním dětských sportovních akcí Atletiky Řepy a triatlonových 
závodů v rámci projektu Slavata Triatlon Tour, a uděluje patronaci nad akcemi, které se uskuteční:
1. 4. 5. 2019 (Aktivní Lesopark Řepy) 2. 7. 5. 2019 (travnatá plocha před ÚMČ) 3. 15. 9. 2019 
(travnatá plocha před ÚMČ – finále) 4. 2. 11. 2019 Vědomostní běh (Aktivní Lesopark Řepy).

Valorizace	nájemného	v	roce	2019	u	smluv	o	nájmu	objektů	a	pozemků	svěřených	do	správy	
MČ	Praha	17,	které	obsahují	inflační	doložku:	byty,	nebytové	prostory	a	pozemky
Rada projednala a schválila zvýšení základního nájemného v roce 2019 o procentní míru inflace ve 
výši 2,1 % u smluv o nájmu objektů a pozemků svěřených do správy MČ Praha 17, které obsahují 
inflační doložku: byty, nebytové prostory a pozemky.

 

PŘÍŠTÍ	ZASEDÁNÍ	ZASTUPITELSTVA	MČ	PRAHA	17	SE	KONÁ	17.	4.	2019	OD	14	HODIN.
Místo	konání:	Kulturní	centrum	PRŮHON,	Socháňova	1220/27,	Praha	17	-	Řepy.

Vážení čtenáři, vážené čtenářky,
měsíc utekl jako voda a po sněhové nadílce už zpoza rohu vykukuje jaro s předzvěstí brzké grilovací 
sezóny a opékání buřtů.
Na straně 6 se dozvíte, do čeho bude městská část v letošním roce investovat. Majitele osobních au-
tomobilů budou zajímat finance na opravu silnic a vytváření nových parkovacích míst. Pamatováno 
je i na údržbu a výsadbu zeleně či oblíbené společenské a kulturní akce.
Zajímáte-li se o přírodu a s obavami sledujete ubývání hmyzu, možná vám vrátí optimismus reportáž 
z besedy o čmelácích, kterou pořádal Komunitní spolek Řepy. Dozvíte se mimo jiné, co pro tyhle 
drobečky můžete udělat, aby se jim dařilo lépe.
A 8. března si připomeňte den před 111 lety, kdy stávkovalo 15 000 newyorských švadlen za ženská 
práva, především to volební. Na jejich počest připadá na tento den Mezinárodní den žen.

Krásný začátek jara přeje za Redakční radu Martin Štěpař

Úvodní slovo
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Březnové slunce 
má krátké ruce.

O svaté Anežce  

od kamen se nechce.

Jak prší v březnu, 

tak také v červ
nu.

Vážení čtenáři,

začíná měsíc březen, se kterým pomalu 
a nesměle přichází jaro a my všichni se jistě 
už těšíme na první teplé sluneční paprs-
ky, které nás zahřejí po dlouhém zimním 
 obdo bí.

Březen je však bezesporu měsícem, který 
je pevně spjat s našimi pedagogy. Právě 
v březnu slavíme Den učitelů a já bych všem 
pedagogům k jejich svátku popřála zejmé-
na mnoho trpělivosti, sil a energie do jejich 
další práce.

Myslím, že je třeba si uvědomit, že v součas-
ném světě práce našich učitelů není vůbec 
snadná a výchova dnešních dětí s sebou ne-
se spoustu úskalí. Učitelé totiž své svěřence 
musí nejen vzdělávat a vychovávat, ale ve 
své práci také denně bojují s tím, jak děti 
zaujmout a vytrhnout z virtuálního světa 
techniky, kterým jsme bohužel všichni za-
valeni. Myslím, že v době počítačových her 
a jiných vymožeností je to mnohem složitěj-
ší, než tomu bylo dříve. 

Jako výraz uznání pro řepské pedagogy se 
tedy i v letošním roce uskuteční slavnostní 
předání plaket J. A. Komenského nejlepším 
řepským pedagogům, které je naplánováno 
na 28. března.

Přeji vám všem pohodové jarní naladění 
a příjemné čtení s naším zpravodajem. 

Vaše starostka

Jitka Synková

Slovo starostky

Na svatého Řehoře, ledy plují 

do moře, vlaštovičky od moře.

Pěkný den na svatého Josefa 

zvěstuje dobrý rok. 
Panská láska, ženská chut’ 
a březnové počasí není stálé.

Spolecensky
vecer

Prahy 17
Pátek 29. 3. 2019 od 20:00 hod
Vstupné 250 Kč, Sokolovna Řepy

Předprodej vstupenek: Kulturní centrum Průhon, Socháňova 1220/27, 163 00  Praha 6 - Řepy. www.pruhon.cz

• Moderátor večera - ZDENĚK PODHŮRSKÝ
• Předtančení - TANEČNÍ ŠKOLA STANDARDKLUB PRAHA
• K poslechu a tanci zahraje kapela BLACK TOWER
• Vystoupení a křest desky operní pěvkyně MARKÉTY FASSATI
• Bubenická show - WILD STICKS
• Degustace prémiových destilátů a výběrových vín
• Soutěžní TOMBOLA o zajímavé ceny
• Benefiční PARTY CASINO
• Fotokoutek - ROBOSHOT
• Předání výtěžku NADAČNÍMU FONDU ZDEŇKY ŽÁDNÍKOVÉ

Pranostiky na březen
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OTÁZKA MĚSÍCE BŘEZNA

Téma měsíce: Webové stránky městské části Praha 17.
Jak by podle vás měly vypadat ideální nové webové stránky naší 
městské části?

Tak v první řadě dost pochybuji, že ideální webové 
stránky existují, ale se šikovným tvůrcem interneto-
vých stránek se určitě dají udělat divy, zejména web 
MČ Praha 17 potřebuje zcela pozměnit, stanovit si 
priority, co běžný uživatel, ať už obyvatel Řep či jen 
návštěvník chce najít nejvíce a nejrychleji. Stránky 
musí být tzv. „user friendly“ (přívětivé), intuitivní 
a hlavně pravidelně aktualizované. Úplně mne iri-

tuje, když čtu „aktuální“ zprávy např. z dopravy několik let staré. Vše 
důležité bych měla najít maximálně na dvě rozkliknutí z úvodní stránky, 

pokud to tedy přímo nevisí na úvodní straně. Velmi bych ocenila ze-
jména aktualizovat informace typu, který lékař má dovolenou, kdo ho 
zaskakuje, změny ordinačních hodin atd. Dále bych uvítala jednotnost 
stylu stránek (zejména stejný font písmen, dodržovat velikost písmen 
a barevnost, ne jako nyní, kdy na jedné stránce najdu několik stylů pís-
ma a čím níže roluji, tím je větší a barevnější podklad, protože důležité 
zprávy visí až dole a ne hned nahoře stránky.
V tomto směru se mi celkově líbí stránky Městské části Praha 15 a věřím, 
že i anketa, která nyní probíhá u nás o tom, jak by nové webovky měly vy-
padat, pomůže správně nasměrovat změnu našich stránek do 21. století.

MUDr. Kateřina Pekárková nestraník za ANO

Asi vás trochu překvapím, ale já bych webové 
stránky nechal tak, jak jsou. Zvykl jsem si na je-
jich vzhled, už vím kde co najdu, a je mi jasné, že 
jakmile se jejich vzhled změní, moje hledání bude 
mnohem složitější.
Myslím, že současná podoba webu je vyhovující, 
informace celkem přehledné, co potřebuji, tak 
tady najdu. Proč měnit něco, co funguje?

Asi budu se svým názorem v menšině, ale opravdu bych žádné velké 
změny neplánoval.

Jaroslav Fryda

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

Přehlednost, funkčnost a zejména obsah webových 
stránek naší městské části pokládám za velice dů-
ležité atributy, neboť jde o jednu z klíčových forem 
komunikace radnice s veřejností a do značné míry 
tak vypovídá o otevřenosti a transparentnosti, kte-
rou ke svým obyvatelům chová. K dohledání by zde 
proto mělo být vše, co může člověka o každodenním 
chodu radnice zajímat. Ať už jde o informace o jed-

notlivých odborech, jejich agendě, úředních hodinách, kontaktech, 
aktualitách, které se v Řepích udály, informace o chystaných akcích 

pořádaných městskou částí, ale i informace o rozpočtu, zasedání rady 
či zastupitelstva, přijatých rozhodnutích, výsledcích hlasování, uza-
vřených smlouvách apod. Přesto, že je vždy co zlepšovat, jsem rád, že 
webové stránky naší městské části obsahově patří již nyní v tomto smys-
lu rozhodně k těm otevřeným a transparentním, neboť je na nich možné 
získat informace o všech mnou výše zmiňovaných tématech a spoustě 
dalších věcí. Těším se, že nové webové stránky tyto požadavky pozved-
nou ještě na vyšší úroveň a nabídnou tak všem, kteří se o dění v Řepích 
zajímají ještě více informací v novém modernějším pojetí.

Ing. David Števík ODS

Webové stránky by měly být hlavně přehledné. Je 
mi jasné, že není reálné, aby se tvůrci zavděčili 
všem uživatelům, ale věřím, že se podaří najít ně-
jaký způsob, jak je učinit co nejpřijatelnější pro 
většinu občanů.
Já osobně zde hledám nejčastěji termíny přista-
vení kontejnerů a upoutávky na nejrůznější akce. 
Uvítala bych tedy, kdy se tyto informace daly 
najít co nejsnadněji, stejně jako aktuality z dění 

v Řepích. Sama jsem velice zvědavá, jak nový web bude vypadat a jak 
nám, běžným uživatelům, bude sloužit.

Anna Hercíková

Otázka na příští měsíc: Co pro Vás znamenají Velikonoce?
Dodržujete nějaké zvyky či tradice?
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Máte také ten dojem, že se vaše dítě potýká se školní	přípravou na další den a vy s ním?  
Diagnostikovali u něj odborníci některou z poruch chování nebo učení?

Přijďte	na	přednášku	věnovanou	této	problematice
 v úterý 19.	3.	2019 od	16	hod. do KC Průhon, Socháňova 1220/27

Odbornice ze Základní školy pro děti se specifickými poruchami učení vám vysvětlí například:

ŠKOL A JE TĚŽK Á?

M A P
P R A H A  1 7

Zubní prevence  
v MŠ Socháňova
Naši mateřskou školu Socháňova navštívily dentální hygieničky Míša a Ája. Po 
přivítání vyprávěly pohádku O zoubku Popletovi. Děti se na setkání připravily. 
Společně vyrobily velkou maketu chrupu, kde každý měl svůj zub. Míša i Ája 
měly z chrupu velkou radost a děti pochválily. Předvedly jim správnou techniku 
čištění zubů. Děti živě reagovaly a ukázalo se, že většina z nich si čistí zuby 
správně. Na konci besedy Míša s Ájou všechny chválily a poděkovaly za obrázky, 
které jim děti tematicky nakreslily. Ve třídě byla příjemná atmosféra a všichni 
jsme si to užili.

Učitelky z MŠ Socháňova foto: Archiv školky

Ředitelky základních škol MČ Praha 17 oznamují 
v souladu s § 46 odst. 1 a v souladu s § 36 odst. 
4 školského zákona 561/2004 Sb. termín zápisu 
do 1. tříd. 

Pro	školní	rok	2019/2020	
proběhne	zápis		

ve	středu	3.	dubna		
a	ve	čtvrtek	4.	dubna	2019.	

Základní školy pro vás i vaše děti připravují zají-
mavé programy, abyste měli možnost se sezná-
mit se školou, kam budou vaše děti patřit násle-
dujících devět let. Informace o nich získáte na 
webových stránkách základních škol.

Zápis do 1. tříd základních škol v Řepích  
pro školní rok 2019/2020

Škola Ředitelka Kontakt, webové stránky

Základní škola genpor. 
Františka Peřiny
Praha 6 – Řepy, 
Socháňova 19/1139

Zápis bude na obou 
pracovištích:
Socháňova 19/1139
Laudova 10/1024

Mgr. Jarmila Pavlišová 235 317 295
zssoch@volny.cz
http://www.zs-perina.cz

Základní škola JANA WERICHA
Praha 6 – Řepy,
Španielova 19/1111

Mgr. Zuzana Martinovská 235 314 362
reditelna@zs-jana-wericha.cz
http://www.zs-jana-wericha.cz

K zápisu budoucích prvňáčků přijďte od 14 do 17 hodin do těchto základních škol:

➾  jaké jsou možnosti práce a spolupráce pedagogů a rodičů s dítětem 
s diagnostikovanými poruchami chování tak, aby si vzájemně 
nezasahovali do svých kompetencí.

➾  s jakými úskalími se musí potýkat rodiče ve výchově svého dítěte 
a pedagogové při jeho vzdělávání

➾  co nám říkají zprávy z pedagogicko-psychologické poradny

➾  jaké jsou možnosti práce s dětmi se specifickými poruchami učení

➾  jaká by měla být prevence rizikových forem chování

➾  jak pečovat o vlastní duševní pohodu



CO VÁS ZAJÍMÁ

6

Byl schválen základní dokument pro hospodaření městské části. Městská 
část počítá pro letošní rok s příjmy ve výši téměř 140 mil. Kč. Předpokláda-
né výdaje budou ve výši 499 mil. Kč. Plánovaný schodek ve výši 359 mil. Kč 
pokryje městská část vlastními zdroji, to je finančními prostředky, které 
našetřila v minulých letech.
Rozpočet je schodkový jen z hlediska účetního, městská část si nebere žádný 
úvěr, žádné peníze si nepůjčuje a nemá ani žádné dluhy z předchozích let.

Co	letošní	rok	obsahuje	konkrétně:
➦   Do oblasti rozvoje obce je zařazeno 9 mil. Kč. Bude dokončeno napoje-

ní polikliniky na pult centrální ochrany Hasičského sboru hl. m. Prahy 
a proběhnou zde také rekonstrukce bytových jader. Úprav se dočkají 
i bytová jádra v bezbariérovém domě v ulici Vondroušova. Rekonstruk-
ce budou pokračovat také ve volných bytech v majetku městské části.

➦   Na péči o veřejná prostranství vyčlenila městská část přes 14 mil. Kč. 
Tyto finanční prostředky jsou určeny nejen na údržbu stávající zeleně, 
ale i na novou výsadbu, revitalizaci vybraných míst, např. zpevnění 
ploch a jiné. Nové úpravy se dočká i prostor u KC Průhon. V oblasti re-
novace dětských hřišť proběhne například výměna branek a košů na 
basketbal na hřišti v ul. Vondroušova, doplnění nových herních prvků 
na hřišti v ulici Opuková, aj.

➦   Pro oblast dopravy je vyčleněno 23 mil. Kč. Více než 18 mil. Kč je vy-
hrazeno na velké opravy komunikací a vytváření nových parkovacích 
míst. Největší investicí bude dokončení výstavby nové parkovací plochy 
v ul. Mrkvičkova, která zajistí 104 parkovacích míst. Součástí výstavby 
bude i nově vybudovaná přístupová komunikace. Také dojde k obnově 
povrchu chodníku v ulici Čistovická, v úseku Na Bělohorské pláni/ Ke kul-

turnímu domu. Finanční prostředky budou vyhrazeny i na projektovou 
dokumentaci ke stavebnímu povolení na rozšíření parkovacích ploch.  

➦   Pro oblast školství a sportu je vyhrazeno takřka 298 mil. Kč, z toho 
245 mil. Kč je určených na dokončení výstavby víceúčelového Sportov-
ního centra Řepy. To nabídne jednak širokou škálu sportovního vyžití, 
tak i odpočinek ve wellness části centra. Další větší investice se týká 
MŠ Bendova, kde bude provedena rekonstrukce topného systému. V ZŠ 
J. Wericha proběhne oprava kanalizace pod tělocvičnou a zároveň zde 
v tělocvičnách plánujeme dokončení výměny osvětlení. Finanční pro-
středky jsou vyčleněny i na projektovou dokumentaci na rekonstrukci 
zdejší kuchyně. Plánujeme dokončit fitpark a parkourové hřiště v Lau-
dově ulici včetně dopadové plochy. V loňském roce bylo zrekonstru-
ováno hřiště při ZŠ genpor. Fr. Peřiny a nyní na tyto práce navážeme 
plánovanou opravou atletické dráhy.

➦   Do sociální oblasti je zahrnuto bezmála 16 mil. Kč, a to především pro 
příspěvkovou organizaci Centrum sociálně zdravotních služeb, která 
nabízí široké spektrum služeb nejen pro seniory, ale také zajišťuje pro-
voz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Klub 17 a provoz AT po-
radny s AT linkou. Další finanční prostředky jsou určeny na financování 
sociální péče a pomoc zdravotně postiženým občanům, a to např. pro 
Klub občanů bezbariérového domu Vondroušova nebo Domov sv. Karla 
Boromejského.

➦   Oblast kultury je saturována téměř 17 mil. Kč, z toho 12 mil. Kč je 
určeno pro příspěvkovou organizaci KC Průhon, která zajišťuje kultur-
ní akce, kroužky pro děti a dospělé, dále pro Kulturní dům Bílá Hora, 
Sokolovnu Řepy, Místní knihovnu Řepy a dvě pracoviště dětských kurzů 

Jak bude Městská část Praha 17 
hospodařit v roce 2019
Zastupitelstvo městské části Praha 17 schválilo dne 23. 1. 2019 rozpočet městské části na rok 2019.

rozvoj obce 
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7,5% 

doprava 
2,6% 

školství 
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sociální	oblast		
8,8% 

kultura a sport 
9,1% 

bezpečnost 
1,1% 

hospodářství 
0,4% 

vnitřní správa 
48,2% 

pokladní správa 
2,6% 

Struktura běžných výdajů
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Jiránkova I, II. Další finanční prostředky jsou určeny na činnosti, ja-
ko je vítání občánků a blahopřání jubilantům. Občané se mohou také 
těšit na tradiční akce, jakými jsou Čarodějnice, Babí léto nebo např. 
Martinský průvod. 

➦   Rozpočet na úseku bezpečnosti počítá s více než 3 mil. Kč. Do této 
sekce spadá především krizové řízení městské části, ale také např. roz-
šíření kamerového systému a provoz řepského hasičského sboru. Pro 
jejich činnost je vyhrazen více než 1 mil. Kč. 

➦   Do oblasti hospodářství je počítáno s téměř 22 mil. Kč. Především jsou 
zde zařazeny finanční prostředky na výstavbu Domu s pečovatelskou 
službou. Ostatní náklady spadají převážně na zajištění údržby hřbito-
va, výstavbu uzavíratelných kolumbárních okének, vybudování nových 
chodníků v rozvojové části hřbitova nebo na rekonstrukci stojanů pro 
odběr vody.

➦  Na vlastní správní činnost je v rozpočtu vyčleněno více než 92 mil. Kč. 

➦   Poslední oblastí rozpočtu je pokladní správa, pro kterou bylo vyhraze-
no téměř 5 mil. Kč. Tato položka pokrývá finanční rezervu na nepředví-
datelné potřeby v průběhu roku.

I letos bude městská část přidělovat finanční prostředky v rámci dotační-
ho řízení, a to organizacím, které zajišťují sportovní výchovu dětí a mláde-
že nebo kulturní či sociální služby. 

Kromě rozpočtu byl schválen i plán hospodářské činnosti na rok 2019,  
a to s celkovými výnosy 63 mil. Kč a s celkovými náklady 32 mil. Kč. Hos-
podářská činnost, tj. především správa bytového fondu, tudíž plánované 
náklady zahrnují akce na opravy a údržbu bytových domů. Příkladem je 
třeba bytový dům v ulici Bazovského, kde budou provedeny opravy páteř-
ních rozvodů elektroinstalace a proběhne zde výmalba. Počítá se i s re-
konstrukcí vstupů k panelovým domům, a to jak v ulici Bazovského, tak 
Žufanova. I nadále je počítáno s opravami volných bytů před přidělováním 
novým nájemcům. 
Další finanční prostředky jsou určeny na opravy různého charakteru a na 
služby.

Mgr. Jitka Synková, starostka MČ
Ing. Kiliánová Petra, vedoucí ekonomického odboru

BILANCE	ROZPOČTU	NA	ROK	2019
PŘÍJMY  
(v tis. Kč)

Rozpočet 
schválený 2018

Rozpočet 
schválený 2019

Index  
19/18 v %

příspěvek ze státního 
rozpočtu

19 119 19 931 104,2

finanční vztah 
z rozpočtu HMP

78 904 80 925 102,6

vlastní příjmy 16 846 16 869 100,1

převody z hosp. 
činnosti

22 000 22 000 100,0

úspora hospodaření 346 266 362 457 104,7

dotace na soc. služby 660 680 103,0

Příjmy	celkem 483	795 502	862 103,9

VÝDAJE  
(v tis. Kč)

Rozpočet 
schválený 2018

Rozpočet 
schválený 2019

Index  
19/18 v %

rozvoj obce 1 267 762 60,1

městská infrastruktura 13 492 13 905 103,1

doprava 7 002 4 782 68,3

školství 34 935 35 931 102,9

sociální oblast 15 600 16 291 104,4

kultura a sport 14 641 16 925 115,6

bezpečnost 1 833 1 983 108,2

hospodářství 715 716 100,1

vnitřní správa 78 205 89 687 114,7

pokladní správa 3 609 4 899 135,7

BĚŽNÉ	VÝDAJE 171	299 185	881 108,5

rozvoj obce 7 065 8 300 117,5

městská infrastruktura 550 550 100,0

doprava 27 100 18 500 68,3

školství 251 881 261 781 103,9

sociální oblast 20 000 0 0,0

kultura 0 0 0,0

bezpečnost 0 1 150 0,0

hospodářství 1 100 20 800 1890,9

vnitřní správa 2 300 2 900 126,1

KAPITÁLOVÉ	VÝDAJE 309	996 313	981 101,3

VÝDAJE	CELKEM 481	295 499	862 103,9

Rozdíl	příjmů	a	výdajů 2	500 3	000 120,0
rozvoj obce               
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4% 
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16,1%	
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3,4% 
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4,4% 
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72%	

dotace na soc. služby 
0,1% 

Struktura příjmů

Struktura kapitálových výdajů
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Kam s bioodpadem

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. 

Ing. Vladimíra Šrámková,
Odbor životního prostředí a dopravy

Stanoviště	BIOVOK:

BŘEZEN:
•	10.	3.	 (ne)	 	 9–12	hod.	 Parkoviště Hofbauerova x Žufanova
•	17.	3.	 (ne)	 	 9–12	hod.	 Křižovatka ul. Laudova x K Trninám
•	22.	3.	(pá)	 15–18	hod.	 Park. Na Moklině (u rest. U Hasiče)
•	31.	3.	 (ne)	 	 9–12	hod.	 Ke Kulturnímu domu x U Boroviček

Přistavované kontejnery budou s obsluhou.

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

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

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

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

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 

Kapalné	nebezpečné	odpady	musí	být	předány	v	pevně	uzavřených	
nádobách!

Nově	možno	odevzdat	i	jedlý	olej	a	tuk	(v	uzavřených	PET	lahvích)

N

Trasa	A			7.	3.	(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

Velkoobjemové kontejnery  
v BŘEZNU
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.	3. 14–18 hod. Parkoviště Drahoňovského

•				 2.	3. 12–16 hod. Ke Kulturnímu domu x U Boroviček

•				 7.	3. 14–18 hod. Parkoviště ul. Galandova

•				 8.	3. 14–18 hod. Park. u objektu Bílý Beránek (Šímova)

•			14.	3. 14–18 hod. Park. Na Moklině (u rest. U Hasiče)

•			15.	3. 14–18 hod. Parkoviště Hofbauerova × Žufanova

•			23.	3. 12–16 hod. Křižovatka ul. Laudova × K Trninám

•			29.	3. 14–18 hod. Ke Kulturnímu domu × U Boroviček

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!!!

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

Kontaktní	tel.	na	řidiče	pro	případ	nenalezení	svozového	vozidla:
725	562	312,	725	562	318
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Ještě před několika měsíci neměli strážníci při řešení jakéhokoliv pře-
stupku v oblasti dopravy možnost volby. Litera zákona hovořila jasně: 
za takový přestupek bylo možné ukládat jen a pouze pokuty nebo pří-
pad postoupit do správního řízení, nic jiného.
Podobná situace panovala i u přestupků v oblasti veřejného pořádku, 
občanského soužití apod., kde byla minimální sankce ve formě napo-
menutí, které muselo být přestupci předáno v písemné formě. V mno-
ha situacích to však způsobovalo problémy nebo nedorozumění. V pra-
xi se ani jeden z výše zmíněných postupů neosvědčil.

S prvním lednem nového roku 2019 přišla opět změna. Parlament ČR 
uzákonil původní praxi – tedy zrušil institut „napomenutí“, zrušil po-
vinnost ukládat finanční sankce za dopravní přestupky a vrátil „sta-
rou dobrou domluvu“. Domluvou lze řešit méně závažné přestupky 
jak v dopravě, tak v jiných oblastech. Řešení samotného přestupku 
je vždy na uvážení strážníka na místě s přihlédnutím ke všem okol-
nostem. Samozřejmě i v těchto případech musí strážník postupovat 
v mezích zákona a vy jste při řešení přestupku povinni prokázat svou 
totožnost.

MĚSTSKÁ POLICIE PRAHA informuje

Změny v legislativě od 1. ledna 2019 – „stará dobrá domluva“

Ukliďme Řepsko, díl třetí
Akce „Ukliďme Česko“, jejíž součástí bude již potřetí i naše městská část, 
se koná letos v sobotu 6.	dubna. Organizace se ujal čerstvě vytvořený Ko-
munitní spolek Řepy, s jehož činností se již někteří z vás setkali při bese-
dách na různá témata. 
V minulých letech jsme od mnohaletých nánosů odpadů uklidili okolí Řep-
ského potoka a Řepskou step. Letos zbavíme odpadků území za klášterem 
od usazovací nádrže až k rybníku Prasečáku, kterým Řepský potok protéká, 
případně i širší okolí až k aleji vedoucí k mostu přes Pražský okruh. 
Podrobnější informace získají zájemci po přihlášení na akci (přihlašovat 
se můžete na https://www.uklidmecesko.cz/map/ – zde si zadejte do hle-
dání „praha 17“). 
Přihlášení	je	nutné k zajištění potřebného množství pytlů a pro možnost 
komunikace s organizátorem. Maximální počet účastníků jedné akce je 20, 
pokud by se na vás při registraci nedostalo (loni bylo 34 účastníků), dej-

te, prosím, zprávu spolku na kzrepy@gmail.com. V případě velkého zájmu 
můžeme zorganizovat a nahlásit současně dvě akce. 

Ivana Štětinová

foto: Ivana Štětinová

Čmeláci, naši chlupatí kamarádi  
aneb Jak snadno se do nich můžeme zbláznit a proč? 
V sobotu 9. února Komunitní spolek Řepy uspořádal v KC Průhon besedu 
s milovníkem čmeláků Ondřejem Hercogem. 
Účastníci besedy měli možnost si vyslechnout zajímavé informace ze ži-
vota čmeláků, praktické rady pro jejich chov, ale i způsoby, jak čmeláky 
může každý z nás ochraňovat. Dozvěděli jsme se, že jako obyvatelé sídliště 

můžeme pro čmeláky udělat dvě zásadní věci. Čmeláčí matka každé jaro za-
kládá nové hnízdo, které sama buduje v neobydlených norách, opuštěných 
ptačích budkách nebo různých škvírách (záleží na druhu). Vybudovat hníz-
do je pro samotného jedince velmi náročné a častým důvodem neúspěchu 
jsou psi, kteří vyhrabávají znovuzabydlené nory a tím pracně vybudované 
hnízdo zničí. Z řad milovníků čmeláků tedy zazněla žádost, abychom se 
pokusili takovému chování svých psích miláčků zamezit. 
Dalším velkým problémem čmeláků (a nejenom jejich) je nedostatek po-
travy, zvláště na takových místech, jako jsou sídliště, kde se pravidelně se-
ká veškerý travní porost. Velmi jednoduchým řešením je sekat tyto plochy 
na etapy tak, aby měl hmyz vždy dostatek potravy pro své přežití. 
Kromě ukázky živých čmeláků z laboratorního chovu Jaromíra Čížka měli 
návštěvníci možnost vidět také několik čmelínů, ukázku potřeb pro chov 
čmeláků a také jedno (již neobydlené) čmeláčí hnízdo. Nad těmito ukázka-
mi se po besedě rozproudila přátelská diskuze.

Děkujeme návštěvníkům za hojnou účast a Ondřejovi a jeho hostům za 
příjemné odpoledne. Chcete-li se o čmelácích dozvědět více, sledujte FB 
stránku Čmeláci.cz

Anna Sladká, předsedkyně spolku 
www.facebook.com/kzrepyfoto: Ála Ungerová
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Oprava mostu na Slánské ulici
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Jak již bylo několikrát zmiňováno, stavba nové protihlukové stěny ze 
strany Magistrátu hlavního města Prahy by měla začít v období jara 2019. 
Kromě protihlukové stěny bude také přistoupeno k dalším nutným opra-
vám, se kterými souvisí i potřebné uzavírky. Nejzásadnější opravou budou 
práce na mostu Slánská, které budou probíhat po dobu dvou let. Nejprve 
bude provizorními přeložkami jízdních pruhů uzavřen směr Vypich (9. 3. 
až 16. 3. 2019), poté bude uzavřen směr Stodůlky, a to na dobu jednoho 
roku. Po ukončení oprav ve směru na Stodůlky se další rok práce přesunou 
do směru na Vypich. 

Během víkendu 9. 3. – 10. 3. 2019 budou zároveň probíhat práce na 
ochranných konstrukcích pod mostem Slánská. S tím souvisí úplná uzavír-
ka pod mostem ve zmíněném víkendovém období, která se týká i MHD (BUS 
i TRAM). Přiložené mapky značí jak objízdnou trasu v obou směrech, tak 
i trasu pro pěší. Trasa pro pěší bude uzavřena po celou dobu opravy mostu 
Slánská. V souvislosti se stavebními pracemi dojde taktéž k uzavření par-
koviště pod mostem.
https://www.repy.cz/mc/oprava-mostu 

Martin Marek, místostarosta



 1. březen –  Zdobíme skleněné lahve

 5. březen –  Filmové odpoledne 

 6. březen –  Turnaj ve stolním fotbálku

 8. březen –  Vyrábíme z fimo hmoty

12. březen –  Skládáníčko z papíru dle Báry a Káji

13. březen –  Keramické odpoledne

15. březen –  Turnaj v kulečníku

19. březen –  Hrajeme společenské hry

20. březen –  Plesová sezóna v Klubu 17, „Den otevřených dveří“

22. březen –  Korálková dílnička

26. březen –  Jdeme na Laser game

27. březen –  Soutěžíme s hádankou

29. březen –  Jarní dekorace

INFORMUJEME
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Plán Klubu 17            březen 2019

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

Programy pro řepské seniory březen 2019 

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	 březnu:	 5.	 3. Klubové setkání, 
12.	3. K poslechu a tanci hraje pan Procházka, 
19.	3. Klubové setkání, 26.	3. Promítání filmu 
na přání.

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	březnu:	4.	3. Zrušeno, 11	3. Malu-
jeme mandaly s relaxační hudbou, 18.	3. Klu-
bové setkání, 25.	3.	Povídání s jarní tématikou.

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	 březnu:	 6.	 3.	 Klubové setká-
ní,	 13.	 3. Klubové setkání	 20.	 3.	 Beseda 
s Mgr. M. Svobodovou „Aktivně a bezpečně ve 
stáří“, 27.	 3. Prezentace na téma: Jan Amos 
Komenský.

Klub	seniorů	Centrum
Setkávání vždy v úterý od 9 do 11 hodin v CSZS, 
Bendova 1121, Praha 17. 
Klub vede Jitka Hanzlová. 
Program	 v	 březnu:	 5.	 3. Klubové setkání,	
12.	 3. Četba na pokračování,	 19.	 2.	 Beseda 
na téma – jaro na zahrádce,	 26.	 3. Klubové 
setkání.

Klub	dobré	nálady
Setkávání vždy předposlední čtvrtek v měsíci 
od 17.30 hod., v CSZS, Bendova 1121, Praha 17 
Pod vedením Evy Gutové.
Program	v	březnu:	21.	3. Fotografie z bývalé 
Podkarpatské Rusi s vyprávěním Ing. Jarmily 
Níčové. 

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 Světlana Rozkowetzová.
Program	 v	 březnu:	 4.	 3.	 Klubové setká-
ní, 11.	 3.	 Slavíme jubilanty, 18.	 3. Beseda 
s Mgr. M. Svobodovou na téma Finanční gra-
motnost, 25.	3. Povídání o bylinkách s M. No-
vákovou.

Kulturně komunitní centrum Senior fitnes z.s. pořádá 
nejen cvičení pro seniory, ale také řadu vzdělávacích kurzů, 

které jsou přístupné zdarma. Rozvrh najdete  
na www.seniorfitnes.cz

•  KC Průhon, Socháňova 27 
Zdravotní cvičení 
Středa: 11–12 hod. (60 Kč)

•  DDM Borovičky, U Boroviček 650/5 
Zdravotní cvičení 
Pondělí: 10–11 hod. (50 Kč)

Senior fitnes z.s. 
vás zve k mnoha 

aktivitám

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cvičitelka Irena Vaňková (Maxinová) 
Tel.: 603 552 571, e-mail: irenamax@seznam.cz

Cvičení pro seniory probíhá v Praze 17 
na těchto místech:



 

Cvičíme v úterý od 10 hodin  
a ve středu od 17 hodin  
s mgr. Pekárkem

Cszs, bendova 
1121/5, Praha 6

Cena 30 kč za lekCi

Přijďte mezi nás, 
Počet míst je omezen.

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

„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…

Úterý 5. 3. 2019 –  komentovaná prohlídka

„Architektura mezi Národním technickým 
muzeem a Letenským náměstím s detailní 
prohlídkou nově opravené vodárenské věže“

Prohlídku začneme před budovou Národního technického 
muzea architekta M. Babušky. Po  cestě z NTM do neorene-
sanční vodárenské věže (vstup 10 Kč) si prohlédneme řadu 
domů z 1. pol. 20. stol: dům gen. Medka, zbytek sokolských 
stadionů, funkcionalistickou poštu, angloamerické zahradní 
ulice, ulici Jana Zajíce, kde v kavárně s galerií Scarabeus do-
končíme vycházku nad kávou. 

Sraz v 11 hod. před budovou Národního technického muzea 
v Kostelní 42. Prohlídku povede Ing. Stěnička ze spolku Pragos.   
Doba trvání 1–1,5 hodiny. Vstupné 50 Kč.  

Program vycházek Prahou 
pro seniory 
Březen 2019

CENTRUM SOCIÁLNĚ  
ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

si vás dovoluje pozvat na cvičení

Centrum sociálně zdravotních služeb

přijímá uchazeče do 17. kurzu
výuky práce na PC pro seniory

• Nový lektor.

• Kurz je vhodný pro 
začátečníky i pokročilé.

• Výuka probíhá jednou 
týdně, v úterý nebo ve 
čtvrtek od 15 do 17 hodin. 
Jedna lekce trvá 50 minut.

   •  Každý účastník pracuje sám  
u počítače.

Díky finanční podpoře Městské části Praha 17 a Letiště Praha 
je kurz zcela zdarma. Podmínkou zařazení do kurzu je trvalé 

bydliště v Praze 17 a věk od 60 let.

Zájemci se mohou hlásit osobně v recepci v Bendově ulici 1121 
nebo telefonicky na čísle 235 314 141 či 777 575 117  

od 19. 3. 2019 v pracovní době od 7 do 15.30 hod.

Neváhejte, počet míst je omezen!   Přednost mají noví zájemci.

PhDr. Jindřich Kadlec, ředitel CSZS

17. KURZ

VÝUKY PRÁCE NA PC

pro seniory

Prosím o životopis na adresu:
 konsolata@domovrepy.cz

HLEDÁ NALÉHAVĚ:

• Zdravotní sestru 

• Ošetřovatelku/ošetřovatele

• Sanitářku/sanitáře

Požadujeme minimálně sanitářský kurz. 
Pro mimopražské ženy možnost pěkného a levného ubytování.

Domov má dobrou pověst kvalitní péče o nemocné 
seniory. 

Pěkné prostředí, přátelský a dobrý kolektiv, spokojení 
pacienti. Klidnější způsob práce než v nemocnicích – 

více pomocných sil. 

Prohlédněte si prosím naše webové stránky  
www.domovrepy.cz a přijďte se podívat.

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO 
V PRAZE – ŘEPÍCH

JÓGA PRO SENIORY



1.	3.	–	30.	4.	Rakouské,	slovenské	a	polské	hory – výstava fotografií 
Romana Zuzáka, výstava je prodejní a její výtěžek bude věnován Domo-
vu sv. Karla Boromejského.
Refektář, vstup volný. 

3.	 3.	 Koncert	 vážné	 hudby, účinkují: Tereza Semerádová a Janick 
Czech – klavír, Aneta Pávková – harfa, na programu: J. S. Bach, 
F. M. Bartholdy, L. Beethoven, B. Bartók, P. I. Čajkovskij, J. Haydn 
a G. F. Händel.
Refektář, vstupné dobrovolné, od 15.30 hod.

5.	3.	Masopustní	průvod	učitelů	a	žáků	ZŠ	U	Boroviček
Denní stacionář a lůžková část, vstup volný, od 9.30 hod. 

17.	3.	Jarní	koncert	Dua	Dacapo (Kateřina Macourková Hlaváčová – 
flétna, Michal Macourek – klavír), na programu skladby B. Marcella, 
G. F. Händela a L. van Beethovena.
Refektář, vstupné dobrovolné, od 15.30 hod.

24.	 3.	 Jarní	 rozjímání	 s	 Two	 Voices – nejkrásnější melodie velkých 
klasiků (J. S. Bach, L. van Beetho-
ven, C. Debussy, A. Dvořák) s du-
chovními texty Jany Rychterové, 
účinkují: Jana Rychterová (alt, 
kytara), Dája Šimíčková (soprán), 
Michal Žára (housle)
Kostel sv. Rodiny, vstupné dobro-
volné, od 17 hod.

28.	3.	Jarní	pěvecký	koncert	studentů	a	hostů	prof.	Virginie	Walte-
rové	z Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy, účinkují: Eliška Verne-
rová, Václav Mašek, Martin Kihoulou, Adéla Řehořová, Leona Michajlo-
vá, Adéla Klimešová, Natálie Dudová, Sára Galbavá, Jonathan Ditrich, 
klavírní doprovod: prof. Miroslav Navrátil, na programu: W. A. Mozart, 
A. Dvořák, B. Smetana, L. Janáček, B. Martinů aj.
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.

Zájemci o zasílání kulturních programů a aktua lit z Domova se mohou 

přihlásit na e–mailu: kultura@domovrepy.cz 

Tel.: 277 003 564, mobil 774 401 337.

Spojení:	bus	č.	164,	zastávka	Škola	Řepy.
K	Šancím	50,	Praha	17	–	Řepy,	tel.:	277	003	564,	774	401	337,	
www.domovrepy.cz.	

KALENDÁŘ AKCÍ
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Domov	sv.	Karla	Boromejského
program na březen 2019

Sobota	2.	3.	od	9.30	do	12	hod.,	Zookoutek
Hladit a krmit dovoleno! Zvířátkům v našem 
zookoutku můžete přinést suchý chleba nebo 
zeleninu a ovoce. Zveme předškolní děti, děti i mládež. Zdarma 

Pátek	8.	3.	od	15	do	17	hod.,	Dům	u	Černé	matky	Boží
Vycházka	Český	Kubismus – Komentovaná prohlídka expozice – 
přihlášení předem nutné na	klara.pliestikova@ddmp6.cz
 
Pátek	8.	3.	od	17.30	do	21	hod.,	Stromovka
Bo!ovka – Dejte dohromady rodinný tým nebo partu přátel 
(2–5 osob) a přihlaste se do Bo!ovky.
S sebou si vezměte baterky, do týmu alespoň jeden hrneček 
a startovné padesát korun za tým. Více informací na www.ddmp6.cz

Sobota	9.	3.	od	10	do	12	hod.	a	od	12	do	14	hod.,		
keramická	dílna
Keramická	sobota – pro děti i další zájemce, kteří nemají čas 
na pravidelné kroužky.   
Cena za dvouhodinovku 50 Kč pro děti, 200 Kč pro studenty 
do 26 let a 250 Kč pro dospělé. 
Rodinná vstupenka (1rodič + 1dítě) 250 Kč.
Přihlášky předem na tel. DDM 235 323 333 nebo  
klara.pliestikova@ddmp6.cz

Sobota	6.	4.	od	9.30	do	12	hod.,	Zookoutek
Hladit a krmit dovoleno! Zvířátkům v našem zookoutku můžete 
přinést suchý chleba nebo zeleninu a ovoce. Zveme předškolní 
děti, děti i mládež. Zdarma 

Sobota	6.	4.	od	10	do	12	hod.	a	od	12	do	14	hod.,		
keramická	dílna
Keramická	sobota – pro děti i další zájemce, kteří nemají čas 
na pravidelné kroužky.   
Cena za dvouhodinovku 50 Kč pro děti, 200 Kč pro studenty 
do 26 let a 250 Kč pro dospělé. 
Rodinná vstupenka (1rodič + 1dítě) 250 Kč.
Přihlášky předem na tel. DDM 235 323 333 nebo  
klara.pliestikova@ddmp6.cz

Březen v DDM

Podrobné	informace	o	všech	programech	najdete	na	
www.ddmp6.cz

Matefiská ‰kola SocháÀova
p fi i j m e

Nástup moÏn˘ ihned nebo dle dohody.

   Informace na tel.:  fied. ‰koly 734 428 342 
zástupkynû 734 428 344 
vedoucí ·J 731 129 575

• uklízeãku 
– úvazek 6 hodin dennû

• pomocnou kuchafiku 
– úvazek 8 hodin dennû



PROGRAM BŘEZEN 2019 

Trénování paměti  
s Danou Steinovou 

Divadlo pro děti:  
O chytré kmotře lišce

Divadlo pro děti:  
Pohádka Kvak a Žbluňk

Divadlo pro děti: Povídání 
o pejskovi a kočičce

Pro děti: Princezna se zla-
tou hvězdou na čele

Memoriál
Zdeňka Hrona

Jarní umisťovací  
výstava koček

Ladislav Zibura: 
Prázdniny v Evropě

Společenský večer  
Prahy 17

Akce se koná v rámci Národního týdne trénování paměti (NTTP 2019). 
Objevte svůj mentální potenciál s předsedkyní České společnosti pro 
trénování paměti a mozkový jogging. A jaké povzbudivé vysvětlení má 
lektorka pro ty, kteří si nemohou občas vzpomenout? A pomocí jakých 
paměťových technik si lze zapamatovat poměrně snadno a bez námahy 
nezapamatovatelné? Společenský sál KC Průhon. (vstup zdarma)

Liška svou chytrostí a sympatickou lstivostí napálí lidi, kteří si myslí, že 
jsou pány tvorstva. Situace řeší s důvtipem, humorem a trochou zlomy-
slnosti. Dokáže ale také pochopit, kdy její taškařice přesáhnou únosnou 
míru a své chyby napravit. Děti čeká spousta veselých zápletek, které sa-
mozřejmě dobře dopadnou. Délka: 50 min. Hraje: Divadélko Andromeda. 
Společenský sál KC Průhon. (vstupné 50 Kč)

Pohádkové divadélko o dvou nerozlučných kamarádech. Ne však ledaja-
kých, ale o žabích kamarádech! Představení je inspirováno známou kni-
hou Arnolda Lobela. Pro děti: od 3 do 10 let. Hraje: Divadlo Tondy Novot-
ného. Společenský sál KC Průhon. (vstupné 50 Kč) 

Pejsek a kočička hospodařili v malém domečku. Snažili se všechno dělat 
jako velcí lidé, ale protože mají malé a nešikovné tlapičky, nebylo to pro ně 
jednoduché. Ani do školy chodit nemohli, a tak to v domečku vypadalo vše-
lijak. Hraje: Nezávislé divadlo. Společenský sál KC Průhon. (vstupné 50 Kč)

Na jevišti ožijí loutky princezny Lady, krále, kuchtíka a prince! Poetické 
představení aktivně pracuje s dětským publikem a jeho touhou zasaho-
vat do děje. Součástí představení jsou krásné písničky Zdeňka Bartáka. 
Eva Hrušková pohádku vypráví a zároveň vystupuje i v roli chůvy. Vhodné 
pro: děti od 3 do 10 let. Společenský sál KC Průhon. (vstupné 50 Kč)

Čtvrtý ročník vzpomínkového odpoledne plné hudby a tance na počest 
pana Zdeňka Hrona, stálého člena kapely Sešlost, kterého si lidé oblíbili 
pro jeho muzikantské umění a mimořádný smysl pro humor. Vystoupí ta-
neční seniorská country skupina Marietta z KC Prádelna, která společně 
tančí a zpívá již 10 let. Hlavní taneční náplní jsou tance převážně Severní 
Ameriky, ale patří mezi ně i tance národní, polka, středověké dvorské a dal-
ší. Členky souboru tančí pro radost nejen sobě, ale i ostatním. Trampská 
kapela Sešlost oslavila již 30 let svého trvání a nadále hraje a zpívá po celé 
republice pro radost sobě i svým kamarádům. Pořádá taneční soubor Ma-
rietta a kapela Sešlost. Společenský sál KC Průhon. (vstupné dobrovolné)

Přijďte na 5. ročník výstavy a vyberte si nového čtyřnohého spolubyd-
lícího! Nový domov bude hledat 60-70 koťat, kocourů a kočiček z útul-
ků z celé republiky. A i kdybyste si nechtěli odnést nového člena rodiny, 
přijďte se s kočičkami pomazlit a pochovat si je. Vezměte s sebou děti, 
pro které bude připraven drobný program a vy si můžete nakoupit dár-
ky v charitativních krámcích. Ve spolupráci s KC Průhon pořádá sdružení 
ANIMAL‘SOS. Společenský sál KC Průhon. (vstupné 35 Kč základní/20 Kč 
důchodci a děti/děti do 10 let s nakresleným obrázkem kočky zdarma) 

Mladý spisovatel a blonďatý rošťák Ladislav Zibura se vrací na pódia  
s novým stand-upem. Tentokrát se vydal do oblasti, která je dostupná 
a krásná, přesto o ní většina cestovatelů nemluví. Vydal se prostopovat 
Evropu. Přijďte se zasmát u jeho vyprávění o 14 000 kilometrů dlouhé 
cestě na sedadle spolujezdce. Ladislav vás ve společnosti svérázných 
řidičů provede čtrnácti zeměmi – z horkého předměstí Athén přes ma-
lebné rumunské vesnice až za polární kruh. Odhalí vám přitom místa, 
na která jste se vždycky chtěli podívat, jen jste o nich dosud neslyšeli. 
Společenský sál KC Průhon. (vstupné 190 Kč/170 Kč studenti a senioři)

Tradiční benefiční večer plný hudby, tance a zábavného programu. Slav-
nostní zahájení bude probíhat za účasti starostky MČ Praha 17. Večerem 
vás bude provázet moderátor Zdeněk Podhůrský. Hudba Black Tower. Sou-
částí večera bude i křest desky operní pěvkyně Markéty Fassati. Výtěžek  
z večera bude věnován Nadačnímu fondu Zdeňky Žádníkové. Vstupenky  
na recepci KC Průhon. Místo konání: Sokolovna Řepy. (vstupné 250 Kč)
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Výstava: Aleš Knotek - 
Cesta bez cesty

Malíř a grafik Aleš Knotek absolvoval Akademii výtvarných umění v Pra-
ze, kde v současné době žije a pracuje. Věnuje se malbě, kresbě, grafice  
a plastice. Jeho abstraktní obrazy světa jsou proloženy symboly a znaky. 
Je zakládajícím členem umělecké skupiny TUNEL, člen skupiny TORZO  
a SVU MÁNES. Umělec se podílel na nespočtu samostatných i kolektiv-
ních výstav doma i v zahraničí. Jak řekl o umělci básník Egon Bondy “On 
si svoji cestu předem nestanovil, ani nevybral - on ji pouze následuje, tak 
jak se následuje cesta Tao, tj. - kráčí a cesta se každým jeho krokem před 
ním rozvíjí dál a vpřed. Nemá tušení, k čemu dojde.” Výstavu můžete na-
vštívit v galerii KC Průhon až do konce března 2019. (vstup zdarma) 

SO 9-13
PO-PÁ 9-19
08

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

NEJEN
PRO
SENIORY

NEJEN
PRO
SENIORY

A4 KCP 03-19.indd   1 21.02.19   14:01
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Ve čtvrtek 7. února se konala další oslava řepských jubilantů. Slavnostní 
setkání bylo pro řepské oslavence připraveno opět ve velkém sále Kulturní-
ho centra Průhon, realizaci celého odpoledne zajistily matrikářky z Odboru 
občansko-správního.
Ani tentokrát nechybělo drobné pohoštění, ale hlavně hudební dárek. 
O ten se postaraly děti z Muzikálového kroužku ze Základní školy genpor. 
Františka Peřiny, pod vedením učitele Miroslava Maxanta. Přítomným ju-
bilantům zazpívaly muzikálové i pohádkové melodie a zpříjemnily tak celé 
setkání.

Po vystoupení žáků již následovaly gratulace z rukou starostky Jitky Syn-
kové, která každému oslavenci osobně poblahopřála a předala drobný dá-
rek a květinu.

Svá jubilea oslavili:
Květuše Šmahová, Josef Navrátil, Jaroslav Řežábek, 
Anna Bradáčová, Jaroslav Spišiak, Květoslava Frydrýnová, 
Radomír Putman, Jan Hofman, Jaroslav Hájek, 
Miloslava Šárová, Zdeňka Bílková, Luboš Podhrázký, 
Anna Kupková, František Kolář, Bedřiška Bryxová, Jiří 
Bílek, Ladislava Pšeničková, Jaroslav Loučka, Zdeňka 
Satranská, Jana Krčmová, Eva Jelínková, Antonín Pluhař, 
Blanka Vorlíková, Svatava Slámová, Eva Kratochvílová, 
Jiří Fiker, Jindřich Trpišovský, Zuzana Minichbauerová, 
Petr Reichmann, Pavel Placatka, Jana Žáčková.

-ras- 

Blahopřáli jsme našim jubilantům

foto: -ras-
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Dopoledne 29. ledna v obřadní síni řepské radnice proběhlo další vítání nových občánků. 
Celý obřad byl opět připraven a organizován matrikářkami z Odboru občansko správního. 
Všechny přítomné uvítala svým projevem starostka Jitka Synková, která popřála našim 
nejmenším do života spoustu lásky, štěstí, a hlavně pevné zdraví jim, i jejich rodičům.

Ani tentokrát nechybělo dětské vystoupení. 
O to se postaraly děti z Mateřské školy So-
cháňova se svými učitelkami Blankou Špáto-
vou a Pavlou Pavelkovou. Bylo velmi pečlivě 
sestaveno z říkanek a písniček zaměřených 
na miminka. Neplánovaný, a o to víc trefný 
moment, nastal u básničky o narozených 
dvojčatech – chlapcích, jelikož právě v tento 
den byla jedna dvojčata přivítána.  
Pak již přišly na řadu gratulace, maminky 
obdržely kytičku, pro děti jako vzpomínka na 
tento den byl připraven pamětní list a malý 
dárek. Ani tentokrát nechybělo společné 
fotografování. Fotografie a záznam na DVD, 
který všichni přítomní obdrží, budou jistě 
dlouho připomínat slavnostní dopoledne.

-mish-

foto: -mish-

foto: -mish-

Přivítali jsme nové občánky

Novými občánky se stali:

Darek Ondráček, Emma Anna 
Loziášová, Jonas Aliapulios, Lukáš 
Rudolecký, Tereza Vaňková, Rozálie 
Bukovanová, Valérie Melicharová, 

Adam a Vojtěch Švandrlíkovi, 
Natálie Pajerová, Daniel Pešek, 

Karolína Skučková, František 
Myslivec, Viola Fatková, Adam 
Hanáček a Viktorie Chládková.

V úterý 5. února 2019 se mému muži stal úraz na ledovce na parkovišti při ulici Šímova. 

Neznámý pán mu poskytl okamžitou pomoc a donesl ho až ke dveřím našeho bytového domu. 

Chci tomuto pánovi moc poděkovat. Ráda bych mu poděkovala také osobně, spojení na mě je v redakci Řepské sedmnáctky 
a budu moc ráda, pokud se neznámý dobrodinec ozve.

E. Hradilová

Poděkování
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Únor přinesl do Řep velkou sněhovou nadílku. Ta potěšila jistě 
zejména děti, protože mnohá řepská zákoutí okamžitě vyzdobily 
zástupy sněhuláků všech možných velikostí a tvarů. Vyrostla nám 
zde však i unikátní stavba s antickým nádechem, která několik dnů 
zdobila ostrůvek při ulici Makovského. -ras-

Zlatou svatbu – tedy 50 let společného života, oslavili v pátek 8. února 
v obřadní síni řepské radnice Rudolf a Alena Knoppovi.
Slavnostního obřadu, ve kterém před starostkou naší městské části Jitkou 
Synkovou znovuobnovili svůj manželský slib, se zúčastnili společně se svý-
mi přáteli a blízkými. Zavzpomínali nejen na svatbu, kterou měli 7. úno-
ra 1969 v Praze 4, ale na celý společný život. V Řepích žijí manželé již od 
roku 1989 a jsou zde velmi spokojeni. 
Ke gratulacím a přáním všeho dobrého do dalších společných let se samo-
zřejmě připojuje i celá redakce Řepské sedmnáctky!

-ras-

Blahopřejeme ke zlaté svatbě

Hledáme brigádníky

Pro střediska KC Průhon, KD Bílá Hora, 
Sokolovna Řepy a venkovní akce hledáme 
brigádníky na pozice: úklid, obsluha baru 
a výčepu, výpomoc s jevištní technikou, 

hostesky kulturních akcí a další. 

job@pruhon.cz, 777 913 984

brigada_kcp.indd   1 20.02.19   10:12

Muzeum medu a českých Vánoc v Ořechu pořádá od února a března kurzy 
praktického včelaření (určeno úplným začátečníkům, kteří chtějí začít vče-
lařit pro radost a kvůli vlastnímu medu). 
Od února do dubna pořádá také kurzy dřevořezání řezbářským nožem (pro 
začátečníky, kteří si chtějí bezpečně vyzkoušet svoje výtvarné schopnosti, 
vyřezat betlém nebo loutku…).
Na říjen a listopad připravujeme kurz keramiky pro úplné začátečníky za-
měřený na figurální tvorbu („Vytvořte si vlastní rodinný betlémek“). 

Detaily ke kurzům naleznete na www.muzeumceskychvanoc.cz.

Kurzy včelaření, řezbářství 
a keramiky

foto: Archiv
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V Klubu seniorů Řepy to žije i proto, že si sami organizujeme vzdělávaní 
našich členů. Posuďte, co všechno jsme v tomto směru udělali.
Nový rok začínáme povídáním si na téma „Betlémy“. Probrali jsme tradi-
ce stavění lidových betlémů, pokračovali prohlídkou betlémů v pražských 
kostelích, zaujala nás také řezbářská díla různých lidových mistrů, také 
díla akademických sochařů a malířů. Aktivní zapojení členů klubu do novo-
ročních přání, zvyků až po novodobé ohňostroje u nás i ve světě znásobují 
vědomosti o slavení ve vánočním období.
Cyklus přednášek pod vedením Mgr. Petra Grubera na téma „Jak správně 
fotit a práce s fotoaparátem“ jsme ukončili soutěží a výstavou fotek členů 
našeho klubu.
Ještě před těmito přednáškami nás Petr Gruber seznámil s tuzemským po-
jistným trhem, jeho hlavními pojistnými produkty a se základy pojistného 
práva.
Krásné povídání o svátku sv. Valentýna si pro rozšíření našich vědomostí 
připravil Mgr. Radek Čaněk, abychom věděli, že se nejedná jen o komerční 
svátek zamilovaných. Atmosféru svátku jsme umocnili chvílí francouzské 
poezie, kterou nám v originále zarecitovala PaedDr. Marie Čaňková a čes-
kým překladem oživila JUDr. Milena Šoltýsová.
Velký úspěch zaznamenal Ing. Jiří Smělý, který si pro nás připravil cyklus 
přednášek spojených s besedou „O životě a panování Marie Terezie, králov-
ny české a uherské“. 
Jiřinka Lišková nám přednesla přednášku na téma „Karlův most“ a přímo 
na exkurzi po mostě nás obeznámila s jednotlivými sochami a s historií 
mostu.  
Jaroslav Satranský, bývalý aktivní fotbalista, nás ve své prezentaci se-
známil s českým a světovým fotbalem a vlastními zážitky ze své sportovní 
kariéry.  

Prezentace o životě Edith Piaf, jejích nejznámějších šansonů a pokračo-
vání na téma „Edith a Marcel“ v režii Marušky Čaňkové, Mileny Šoltýsové 
za technického doprovodu Radka Čaňka, si zasloužila velké „Bravo“. Velký 
potlesk členů klubu byl toho vyjádřením.
Nádherné melodie zněly zasedacím sálem při besedě o životě a písničkách 
Waldemara Matušky. Znovu to pro nás připravili Maruška, Milena a Radek. 
Cyklus přednášek i s besedou na téma „100 let od vzniku Československé 
republiky“ si pro nás připravili Jiřinka Lišková spolu s Jirkou Smělým. 
Aktiv ní zapojení členů klubu s vlastními zážitky dodalo této akci slavnost-
ní atmosféru.
A znovu musím pochválit manželské duo Marušku a Radka Čaňkových, kteří 
si pro nás připravili povídání na téma „Francouzští impresionisté“ a jejich 
slavné malířské obrazy.
V návaznosti na to následovala prezentace Mileny Šoltýsové o životě a díle 
„Českých impresionistů“. Nestačili jsme se divit nad krásou maleb domá-
cích mistrů. 
A jaká by to byla prohlídka impresionistů, kdyby tam chyběla přednáška 
o životě a díle Vincenta van Gogha. Maruška a Radek Čaňkovi nám připra-
vili v této prezentaci skvostné chvíle a naše chvála nebrala konce. 
Jsme rádi, že máme v našem Klubu seniorů Řepy členy tak vzdělané 
a moudré, kteří obětují přípravě přednášek spoustu volného času a své 
znalosti neváhají předat nám ostatním. 

Moc jim za to děkujeme a těšíme se na další přednášky, které už pro nás 
připravují, jako např. Franz Lehár, jeho krásné operetní melodie a život 
učitele národů Jana Amose Komenského.   

Ing. Mária Szitányiová, předsedkyně KSŘ

Klub dobré nálady připravil (nejen) pro seniory tradiční únorový bál, le-
tos 22. jubilejní. Téma neotřelé: „Puntíkovaný“. Sešlo se skoro padesát 
účastníků a budiž řečeno k jejich chvále, každý měl jako součást oblečení 
 aspoň pár puntíků. Někteří jich měli naopak víc než pár, takže jsme nako-
nec usoudili, že se na Průhonu sešlo určitě nejvíc puntíků na české, ale 
možná i světové úrovni. 
Bavili jsme se náramně, zacvičili si, zasoutěžili a samozřejmě také zatan-
čili se „šramlem“ orchestru Václava Vomáčky. Už se prý všichni těší na ten 
příští bál za rok, zase v únoru. Na tomto místě si také zaslouží náš dík pan 
ředitel Koutný, Michaela Dvořáková i pan zvukař Moudrý za mimořádnou 
péči, kterou nás obšťastnili, ač jsme „jen“ občané v neproduktivním věku. 

Eva Gutová

Jak jsme se bavili na bále

Jak se vzděláváme v Klubu seniorů Řepy

Na začátku února mezi nás přišel Jaroslav 
Hájek, řepský rodák a velký znalec místní 
historie. S vyprávěním pana Hájka jsme 
slovně prošli celé Řepy, nechybělo povídá-
ní o vzniku názvu obce a o místních ryb-
nících. 
Došlo i na Václava Babinského, na kláš-
ter a jeho historii, na železniční zastáv-

ku a diskusi, proč se stanice jmenuje Praha-Zličín a nikoliv Praha-
-Řepy. Zakoupili jsme pro Klub vydání knihy „Řepy krásné, Řepy mé“, 
kterou nám Jaroslav Hájek podepsal. Postupně si ji budou členové 
klubu půjčovat k přečtení, a tak se vrátíme ke krásnému povídání pa-
na Hájka.

Za klub seniorů Průhon  
kronikářka Majka Hanáková

Besedovali jsme s Jaroslavem Hájkem
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ZŠ Jana Wericha

Dne 23. ledna se 8. A z naší školy zúčastnila projektového dne ve  SPŠ 
Podskalská. Žáci celý den pracovali v malé pekárně, kterou v této škole 
mají pro své studenty. Pod vedením paní profesorky a jednoho ze stu-
dentů 4. ročníku žáci připravovali makovky. Těsto za ně uhnětl stroj, 

ale odvažování jednot-
livých kousků už bylo 
na dětech. „Rohlíkovač“ 
vytvořil rohlíky, které 
žáci dále různě tvarova-
li. Dál už plechy putova-
ly do kynárny a nakonec 
do pece. Hotové výrob-
ky mohli všichni ochut-
nat a také si je odnést 
domů. Během práce 
se žáci dozvěděli také 
mnoho informací o stu-
dijních oborech na této 
škole, což se jim určitě 
bude hodit v příštím 
školním roce při výběru 
dalšího studia.

Zuzana Folprechtová

Projektový den v SPŠ 
Podskalská

foto: Zuzana Folprechtová

V pátek 18. ledna 2019 se 2. D a 3. C Základní školy Jana Wericha vy-
pravily na exkurzi do Národního divadla. Děti se na tuto akci velmi tě-
šily, ale skutečnost daleko překonala jejich představy. Úderem deváté 
hodiny si nás u vchodu vyzvedly dvě milé průvodkyně, každá si vzala 
na starost jednu třídu a již jsme se ponořili do útrob naší Zlaté kap-
ličky. Nejprve jsme zašli do sklepení k základním kamenům, které na 
stavbu divadla přivezli vlastenci z různých koutů naší vlasti. Děti byly 
pochváleny za své znalosti, když věděly, kde leží 
Říp, Blaník a další památná místa naší vlasti. Naší 
další zastávkou byl foyer divadla v prvním patře, 
kde jsme si prohlédli nádherné lunety a výmalbu 
stropu od nejlepších českých malířů Mikoláše 
Alše, Františka Ženíška a Josefa Tulka, který ja-
ko jediný z malířů dodržel požadavek, aby malby 
byly zhotoveny technikou fresek. 

Snad největší dojem na děti udělalo hlediště, 
kterému vévodila slavná opona Vojtěcha Hynaise 
s nápisem NÁROD SOBĚ nad ním. Protože naše 
stanoviště se nacházelo až těsně u stropu, mohli 
jsme zblízka obdivovat nádherný lustr a alegorie 
osmi múz - Lyriky, Epiky, Tance, Mimiky, Hudby, 
Malířství, Sochařství a Architektury. Děti obdivo-
valy také prezidentskou lóži a bohatou pozlace-
nou výzdobu celého sálu. Nakonec nás naše prů-

vodkyně vzala na střechu divadla, abychom se pokochali majestátními 
trigami a překrásným výhledem na Vltavu s panoramatem Hradčan nad 
Karlovým mostem. Byla to krásná tečka za naší prohlídkou Zlaté kaplič-
ky, na kterou děti opravdu dlouho nezapomenou.

Olga Černohorská

Exkurze do Zlaté kapličky

foto: Olga Černohorská

Poděkování 
SDH Řepy
Sněhová nadílka z počátku února 
přinesla nejen mnoho radosti, ale 
i některá nebezpečí. Velice děku-
jeme jednotce SDH Řepy za opera-
tivní odstranění padajícího sněhu 
z průčelí školní budovy ZŠ Jana 
Wericha. 

Mgr. Eva Vojtíšková,  
zástupkyně ředitelky

Hravá spolupráce
Dne 4. 2. se žáci prvního stupně ZŠ Jana Wericha vypravili na návštěvu 
Japonské školy v Praze. Děti se už nemohly dočkat, jak se těšily, ale 
skutečnost ještě předčila jejich představy. Během dopoledne jsme za-
žili výuku skákání přes lano, trošku jinou vybíjenou a japonskou karetní 
hru Karuta, kterou jsme dostali od dětí z Japonské školy darem. Žáci se 
po celou dobu dorozumívali anglicky, což zážitek ještě více upevnilo. 
Z této akce byly děti z obou škol nadšené. A my už se těšíme na další 
podobná setkání.

Adéla Nosálová
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ZŠ genpor. Františka Peřiny

Na 1. stupni se učíme plavat a na 2. stupni vyjíždíme v sedmé třídě na 
lyžařský kurz na Benecko.
Náš lyžařský výcvik začal cestou autobusem, kterým jsme vyjeli v neděli 
13. ledna v 8 hodin z konečné zastávky sídliště Řepy. Cesta do Krkonoš 
probíhala nejdřív hladce a těšili jsme se na sníh. Toho bylo vážně dost 
už cestou, a tak se stalo, že těsně před cílem nám cestu zablokoval au-
tobus a my jsme museli vycouvat. Při couvání ovšem našemu autobu-
su  zapadlo zadní kolo do sněhu. Po půl hodině náš autobus byl zpátky 
na silnici. Podobný incident se opakoval ještě jednou. Tentokrát jsme 
však vystoupili a do hotelu jsme těch pár metrů došli, ale kufry zůstaly 
v autobusu. Po příchodu do hotelu Krakonoš jsme si prohlédli poko-
je a konec dobrodružné cesty jsme oslavili obědem. Po obědě nám už 
osvobozený autobus dovezl kufry těsně pod hotel.
Po vybalení kufrů jsme šli rovnou na sjezdovku, která byla hned pod 
chatou. Tam následovalo rozdělení týmů. Rozdělili jsme se na pět sku-
pin: čtyři skupiny lyžařů a jedna skupina snowboarďáků. Po rozdělení 
jsme dostali rozlišovací vesty s logem školy, abychom byli na svahu 
k poznání,  následovalo první rozježdění a seznámení s našimi instruk-
tory. Po večeři jsme měli přednášku horské služby o bezpečnosti na ho-
rách. Večerku jsme měli ve 22 hodin.
V pondělí jsme šli lyžovat hned po snídani po jednotlivých družstvech. 
Ve 12 hodin byl oběd a po obědě polední klid. Odpoledne se zase všich-
ni rozjeli na svah. Po večeři následoval program, tentokrát byla krátká 
přednáška o výstroji lyžařů a pak diskotéka. Během diskotéky probíhal 
karneval a soutěž o nejlepší masku, kterou vyhrál Kryštof ze 7. B, který 
šel za vánoční stromeček. Diskotéka byla do 22 hodin a poté jsme si 
šli rovnou lehnout. Úterý probíhalo stejně, ale večer byla přednáška 
o výzbroji lyžařů.
Středa byla úplně jiná. Dopoledne bylo dobrovolné lyžování s našimi 
instruktory a ostatní šli jezdit na pytlích. Odpoledne jsme se rozděli-
li na dvě skupiny. První skupina šla do cukrárny na pohár a druhá na 
snowtubing. Skupiny se po hodině a půl prostřídaly. Snowtubing si 

opravdu užili všichni. V cukrárně jsme si dali výborný pohár. Večer bylo 
dobrovolné noční lyžování, které probíhalo na velké sedačkové sjez-
dovce. Ti, co nešli lyžovat, zůstali v chatě a hráli stolní hry s našimi 
učitelkami. Věřím, že si obě dvě skupiny opravdu program užily. 
Ve čtvrtek byl stejný program jako v pondělí a úterý, ale večer si in-
struktoři a paní učitelka Fridrichová vzali kytary a zpívali jsme různé 
trampské písně. V pátek ráno si všichni sbalili kufry. Dopoledne pro-
bíhalo lyžování a závody ve slalomu. Vítězové dostali diplom a Fidorku 
jako medaili. Protože autobus zastavil asi 100 m od hotelu, udělali jsme 
lidský řetěz a všechny kufry, lyže, snowboardy a další věci jsme si podá-
vali. Cesta domů proběhla bez problémů a večer jsme se vrátili do Řep, 
kde nás čekali rodiče. 
Lyžařský výcvik byl opravdu super hlavně proto, že jsme se mohli líp 
poznat se spolužáky z jiných tříd i v jiných situacích než jenom ve ško-
le. Já jsem si nejvíc užil noční lyžování a závěrečné závody v lyžování, 
ale super nezapomenutelných situací byla spousta. Myslím si, že na něj 
budou všichni rádi vzpomínat.

O. Šiktanc, 7. A

Lyžařský výcvik 7. tříd

foto:  Archiv školy

foto:  Archiv školy

Vyjeli jsme za vědou a poznáním
Jednu lednovou středu se třída 4. D vydala na výlet. A protože na ta-
kovém výletování vždycinky vyhládne, děti byly od maminek a tatínků 
důkladně vybavené pořádnou svačinkou. A kampak? Když máte v tor-
ničce řízek a chleba už je to vlastně jedno, ale my jsme navíc jeli do 
Techmanie Plzeň! A tam vás nejenom baví, ale ještě vás vzdělávají a to 
zase baví nás!  Techmanie tohle splňuje na jedničku s hvězdičkou.
Cesta pohodlným autobusem utekla tuze rychle a již kolem půl deváté 
ranní jsme dorazili do Techmanie. Děti se občerstvily těmi láskyplně  při-
pravenými svačinkami a vydaly se vstříc dobrodružství, které Techmanie 
skýtá. V areálu je nabízena široká škála zajímavých interaktivních ex-
pozic, jako jsou: Chemistři, Člověk a zvíře, Malá věda, MáToHáček, Pod 
hladinou, Vodní svět, Výživa: Budoucnost na talíři. Vše je zpracováno 
a zobrazováno velmi poutavou formou s důrazem na to, aby si děti mohly 
vše prakticky vyzkoušet. Každé z dětí bylo něčím zaujato, neboť množství 
expozic zaručovalo, že si každý mohl, jak se říká, najít to svoje. 
Techmanie Plzeň má rovněž expozici Vesmír, která se nachází malý kou-
sek od hlavní budovy. Tato expozice je vskutku krásná a její součás-
tí je i planetárium. Bylo velmi zajímavé ponořit se do, stále v mnoha 
ohledech nejasných, záhad vesmíru. Dalším nevšedním zážitkem byla 

dusíková show, ve které dětem sympatická odbornice na chemii ukázala 
některé pokusy s tímto zajímavým chemickým prvkem. 
Čas strávený příjemnou zábavou uteče vždy rychle. Ve 12 hodin se děti 
s vyučující sešly na polední občerstvení a pak už nezbývalo než vyrazit 
zpátky ku Praze. A protože je výlet do Techmanie velmi zábavný, vzdě-
lávací a moc příjemný, vydaly se z naší školy za zábavnou vědou i další 
třídy třeťáků a čtvrťáků. 

Mgr. R. Malenová
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Rok rychle utekl a my připravujeme přivítání nových dětí k zápisu na školní 
rok 2019/2020. Zápisu předchází vždy dny „otevřených dveří“, výstižněji 
návštěvy maminek, tatínků a jejich dětí. Ukážeme jim školičku a vysvětlí-
me, co obnáší pro dítě nástup do předškolního zařízení. Interiér a zajíma-
vé členění prostor pro pobyt dětí, je vždy pro nové návštěvníky zážitkem. 
Nechybí ani promítání dokumentu o životě v naší mateřské škole a beseda 
o programu předškolního vzdělávání.
O některé zajímavosti, které dětem připravujeme, se s vámi, milí čtenáři, 
rádi podělíme. 
Dětský jídelníček připravujeme pečlivě s přihlédnutím ke zdravé moder-
ní výživě. Vaříme vždy čerstvá jídla a učíme děti jíst postupně všechno, 
včetně zeleniny, luštěnin, polévek, masa, omáček. Děti prostě musí jíst 
zeleninu a naše paní kuchařky jí „schovávají“ do krémové polévky, zamí-
chají ji i do těstovin, přidají do pomazánky atd. Abychom dětem ukázali, 
jaká zajímavost je vaření a jak může být úžasná hra na kuchaře, využili 
jsme možnosti zapojit se do Projektu „Zdravé svačinky“, který připravila 
Asociace zřizovatelů školních jídelen ve spolupráci s Magistrátem hlavního 
města Prahy. Jednalo se o krátký vzdělávací program pro děti mateřských 
škol, který je měl naučit nebát se ochutnat něco nového a vysvětlit, jak dů-
ležitá je konzumace zeleniny. Cílem projektu je přirozeně a chutně zařadit 
více zeleniny do svačin předškolních dětí a zapojit do zdravého stravování 
i rodiče a školy. K tomuto cíli vede například vytvoření jednoduchých re-
ceptů na zeleninové pomazánky, které děti zvládnou za pomoci dospělého 
snadno připravit. „Co si sami připravíme, to si také sami sníme.“	Na této 
myšlence je založen celý projekt. 
A jak u nás to „kuchaření“ probíhalo? Předškoláci byli rozdělení do malých 
skupinek, s pomocí nutriční terapeutky a profesionálního kuchaře Alberta 
H. připravovali několik voňavých a chutných pomazánek, například bro-
kolicovou, špenátovou, hrachovou, cizrnovou nebo paprikovou. Verdikt je 
jednoznačný: pomazánky jsou vynikající! 

A pokud vás zajímá oblíbená pomazánka z cizrny, tak tady je recept:		

Cizrnová	pomazánka	s	čokoládou

Suroviny:  cizrna Bonduelle Kakao 
Kokosové mléko zahuštěné Čokoláda na zdobení (70%) 
Javorový sirup

Postup: propláchnutou cizrnu rozmixujeme s kokosovým mlékem 
a javorovým sirupem na hladkou pastu a zašleháme kakao.  
Mažeme na opečené toasty a zdobíme čokoládou.

V programu jednotlivých tříd, v rámci tematických 
vzdělávacích bloků, připravují paní učitelky i kuchařské 
aktivity s dětmi, které souvisí s výukou o potravinách, 
ovoci a zelenině a tudíž „Vaření polévky“ nebo příprava 
pohoštění pro maminky není nic neobvyklého.
V rámci polytechnického vzdělávání jsme s dětmi 
v předškolních třídách navštívili Svíčkárnu, mýdlár-
nu a čokoládovnu Rodas v Šestajovicích. Nejprve nám 
promítli video o výrobě čokolády, kde se děti seznámily 
s pěstováním kakaových bobů, jejich sklizní až po vý-
robu čokolády. Práce s teplou čokoládou a její ochut-
návání se dětem moc líbila. Zdobily si čokoládový ta-
lířek sušeným ovocem, mandlemi a oříšky, vyrobily si 
čokoládové lízátko a to vše z kvalitní belgické čokolády. 
A kdo měl hotové čokoládové dobroty, poznal další za-
jímavost – výrobu svíček z videozáznamu a pak máčení 
svíček v horkém obarveném vosku. Předškolákům pra-

covníci svíčkárny pomáhali, drželi jim ruku při namáčení svíčky do vosku, 
aby se tam nikdo nepopálil. Každý si barvil dvě svíčky, jednu v modroze-
lených odstínech a druhou v červenožlutých. Nádhera, velká radost dětí 
a tak krásně barevné svíčky! Domů si všichni vezli spolu s čokoládovými 
dobrotami a svíčkami také vykrojené voňavé mýdlo a pytlíček koupelové 
soli. 

Zdravý životní styl a fyzický rozvoj dětí podporujeme každodenním pohy-
bem a hlavně pobytem venku. Pohybové aktivity jsou členěny do řízených 
her a cvičení pod vedením učitelky a spontánním pohybem při hře v tě-
locvičně každé třídy. Všestranný pohybový rozvoj dětí předškolního věku 
klade základy ke všem sportům a volnočasovým aktivitám. Nabízíme dětem 
v podzimních a jarních měsících atletiku, fotbalovou přípravku, turistiku 
do okolních lesoparků i v rámci pobytů v přírodě. Učíme se plavat, lyžovat, 
bruslit, hrát si s míčem, cvičit na nářadí a sportovat ve velké tělocvičně 
sousední základní školy. Děti předškolního věku vnímají sport jako zábavu, 
svou potřebu a nelze se zaměřit na trénování a anaerobní zátěže. U dětí 
vše funguje přirozeně, když nemůžu, neběžím, když jsem unavený, sednu 
si a vnímavá učitelka hned pozná možnosti každého dítěte. 
Nabídka činností v mateřské škole je opravdu pestrá, učíme děti nejen po-
znatkům o přírodě, o životě ve společnosti, ale klademe základy pro jejich 
další rozvoj a vzdělávání. Jen pozor na tzv. přetížené děti ambiciózních 
rodičů, kteří se snaží doplňovat nabídku vzdělávání v MŠ organizovanou 
činností v dalších institucích. Děti si zvyknou, že je stále někdo organizu-
je, nemají dostatek času a prostoru ke spontánní hře a lehko si na takový 
servis zvyknou a budou ho očekávat neustále. U ničeho samy nevydrží, ne-
dokážou se zabavit a neustále čekají, že někdo podmínky ke hře připraví 
a řekne, jak to bude. Podporovat samostatnost dítěte a dávat mu důvěru, 
že spoustu věcí zvládne samo, je moc důležité. 
V posledních letech děti velmi zpohodlněly skvělým servisem rodičů 
a úžasnými věcmi, které je obklopují. Jen my dospělí je musíme učit ži-
votu a vést je k rozvoji vlastní identity, důvěře v sebe samo a pochvalou 
je motivovat ke všemu, čemu je chceme naučit. Děti dospělé, kteří se o ně 
starají, potřebují vnímat jako vůdce, oporu a autoritu. Potřebují vědět, že 
paní učitelka i rodiče jsou silnější než oni a že se na ně mohou spolehnout 
a jsou to ti, kdo je v nebezpečí ochrání. Stálé ustupování rozmarům dítěte 
a nedůsledností zaplatíme ztrátou respektu, důvěry a úcty u svých dětí. 
Dítě potřebuje zůstat dítětem a rozhodování patří dospělým, to je zdravé 
zachování hierarchie v lidském rodu.

Mgr. Ivana Panochová,
ředitelka Mateřské školy Bendova

Perličky z Mateřské školy Bendova

foto: Archiv školky
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AKCE V BŘEZNU V MC ŘEPÍK 

 

12. 3. od 18 hodin – KURZ LÍČENÍ S MARTINOU 

Naučíte se, jak správně pracovat se štětci, vybrat si make-up přímo na míru své pleti, 
druhy make-upů, stínování očí, tipy na nanášení tvářenky, fixace make-upu. Nejdříve si 
odlíčíme pleť, naneseme krém a půjdeme přímo na líčení. Cena kurzu je 150 Kč/osoba, 

věnovat se vám bude sympatická Martina. Na akci je třeba se předem závazně 
objednat na našem e-mailu mcrepik@gmail.com nejpozději do 5. 3. 

29. – 30. 3. – BAZÁREK DĚTSKÉHO OBLEČENÍ 

Tradiční bazárek dětského jarního a letního oblečení a obuvi, registrace předem 
nutná na našem e-mailu mcrepik@gmail.com 

8. 3. od 16 hodin – NOVÁ PRÁCE V NOVÉM ROCE 

Konzultaci vede zkušená náborářka Edita, která má za sebou stovky osobních 
pohovorů v českém i anglickém jazyce, prošla několika personálními agenturami a 

odděleními HR v zahraničních firmách. PŘIHLÁŠENÍ: předem na e-mailu 
editahrkonzultace@seznam.cz. Časy, na které si můžete rezervovat Vašich 40 min, 

jsou: 16.00, 16.40, 17.20 a 18.00h. 

Podrobné informace k jednotlivým akcím najdete na našem facebooku MaterskeCentrumREPIK, na 

našich webových stránkách www.mc-repik.webnode.cz a na plakátech v našem centru 

18. 3. v 16 – 18 hod. a 19. 3. v 9 – 11 hod.    
PŘEDNÁŠKA O ZOUBCÍCH 

Přednáška pro rodiče a děti o čištění dětských zoubků v rámci Světového dne 
ústního zdraví. Přednášku vede dentální hygienistka Aneta. 

1. 3. od 10 hodin – MÝDLOVÝ WORKSHOP S EDITOU 

Přijďte si vyrobit drobné dárečky pro maminku nebo babičku, k dispozici budou různé 
formičky, barvičky, vůně, dílnička je ZDARMA, ale registrace místa předem je nutná na 

našem e-mailu mcrepik@gmail.com 

22. 3. 10 – 12 hod. – PRAVOPISNÁ POSILOVNA 

Pochybujete občas, jak co napsat? Chcete vědět, jak jste na tom s pravopisem? Přijďte 
na 2hodinový kurz pravopisu. Otestujete se, dostanete doporučení, na čem zapracovat, 
a získáte praktické pomůcky pro rychlé a správné psaní. Cena 200,- Kč/os. Registrace 

předem nutná na našem e-mailu mcrepik@gmail.com do 14.3. 

Několikrát do roka u nás v MŠ Socháňova probíhá sběr starého papíru. Děti 
se těší, že se jim opět podaří zachránit pár stromů v lese pro lesní zvířátka, 
ale hlavně pro našeho velkého kamaráda, ježka Bodlinku.
Naše děti se naučily třídit odpad, popsaný papír, odstřižky nebo pokažené 
obrázky dávají automaticky do papírového pytle na sběr.
I rodiče už se sběrem počítají a schovávají každý leták.
Děti jsou za přinesený sběr odměněny diplomem od ježka Bodlinky a drob-
ným dárkem, ale nejdůležitější je pocit, že jsme něco udělali pro naši pří-
rodu.
Dále vědí, kde je ve školce žlutý koš na plasty. Při vycházce dokážou přesně 
pojmenovat, který odpad patří do barevných kontejnerů.
Máme velikou radost, že třídění odpadu je i pro malé děti z mateřské školy 
naprosto přirozené, a proto se je snažíme co nejvíce motivovat a podpo-
rovat.

Hana Paulová a Kateřina Vokáčová, MŠ Socháňova

I děti už umí třídit odpad

foto: Archiv školky

PRO ŽÁKY SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ 
U BOROVIČEK 1, PRAHA 6 – ŘEPY, 163 00 

6. – 9. ročník
www.borovicky.cz  telefon: 235 325 362, mobil: 728 006 942

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
29. 3., 30. 5. 2019

Zahájení + informace o škole v 8.40 – 9.15 hod. 
Prohlídka školy s nahlédnutím do výuky 9.15 – 10.00 hod.

 Je vaše dítě ve škole stresované?
Byla u něj diagnostikována

DYSLEXIE, DYSGRAFIE, DYSORTOGRAFIE, 
DYSKALKULIE, ADD, ADHD?

JSME TU PRO VÁS
Začátek vyučování v 8.30 hod.

Délka vyučovací hodiny 
40 minut

Maximálně 14 žáků ve třídě

Individuální přístup k žákům

Individuální reedukace SPU

Dny pro třídu

Možnost využití asistenta 
pedagoga

Bezplatné doučování – Čj, M, Aj

Jóga, deskové hry, čtenářský 
klub, ranní cvičení

Elektronická třídní kniha

Kontrola DÚ a průběžné 
klasifikace elektronicky

ŠPP (etoped, logoped, 
psycholog, speciální 

pedagogové)
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Z tramvajové zastávky Hostivařská sejdeme ulicí 
U Potoka k říčce, napojíme se na červenou znač-
ku, s kterou paralelně vedou i dvě naučné stez-
ky – NS Povodím Botiče a NS Historií Hostivaře. 
My se ale držme především vodního toku, který 
je přírodní památkou Meandry Botiče. Koryto 
potoka lemují fragmenty lužního lesa, kde pře-
vládá olše lepkavá a vrby křehká a bílá. Přimísen 
je javor, jasan a topol.
Okolí je silně ovlivněno výstavbou. V minulosti 
byly břehy zaneseny stavebním odpadem.
Po povodních v roce 2002 se tedy Magistrát 
Prahy rozhodl k rozsáhlé revitalizaci, která 
zahrnovala odtěžení stavebního odpadu a roz-
šíření toku, čímž se zvýšila kapacita potoka. 
Břehy byly zpevněny kameny, vznikly meandry, 
tůňky a několik větších či menších ostrovů, kte-
ré se staly úkrytem vodního ptactva a dalších 
živočichů. 
Zásah člověka byl veden citlivě, okolí působí ja-
ko přirozeně původní. Obyvatelé okolních sídlišť 
proto tuto lokalitu využívají k odpočinku. Dojde-
me k vysokému jezu Marcela, od něhož se vpravo 
odpojuje náhon k Práčskému rybníku u bývalého 
mlýna.
Bývalou ves Práče, dnes připomíná název ne-
daleké ulice a sídliště. Byl tu zámeček, mlýn 
a pivovar, který využíval k vaření piva vodu z Bo-
tiče. Zlatavý mok se tu vařil až do roku 1936. 
Ve zbytcích budovy dnes sídlí organizace Lesy 
hl. m. Prahy.
Po dalším kilometru chůze kolem zahrádkářské 
osady se tok zastavuje. Jsme u Záběhlického 
jezu a zámku Záběhlice v dnešní novobarokní 

podobě. Památka však je v soukromém držení 
a není veřejnosti přístupná. Pod jezem vlevo vy-
téká náhon k napájení Hamerského rybníka. My 
však sledujeme hlavní tok Botiče a ulice s pří-
značným názvem K Prádelně nás k němu dovede. 
Ano, v minulosti zde bývala první parostrojní 
prádelna a ještě předtím mlýn a měděné hamry. 
Při čištění dna nádrže v roce 1960 tu byly nale-
zeny zbytky tvrze Václava IV., která byla zničena 
za husitských válek. Na hladině rybníka lze vidět 
mnoho ptactva. Okolí je využíváno k rekreaci 
a mnozí kluci ze Spořilova a Záběhlic v zimě na 

„Hameráku“ prožívali a prožívají své první hoke-
jové úspěchy!
Pod hrází se ulicí Podle Náhonu a Na Lávce vrá-
tíme k hlavnímu toku Botiče a pro dnešek se 
s ním rozloučíme. Po břehu už se nedá jít a po 

200 metrech se potok noří do podzemí. Do ces-
ty se mu staví automobilová komunikace Jižní 
spojka a především spletenec kolejí odstavného 
nádraží Praha – jih. Příště doprovodíme potok 
městskými čtvrtěmi Michlí, Nuslemi, Vršovicemi 
a údolím Jamrtálu k ústí do Vltavy. Tak tedy příš-
tě. Šťastnou cestu!     

Text a foto: Jan Bösser

Botič – Z Hostivaře do Záběhlic
Pojďme si projít několik posledních kilometrů kolem potoka Botiče v ještě zachovalém přírodním korytě.  
Čeká nás úsek od Hostivaře po Záběhlice.
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Před domy č. 1284–1290 ve Španielově ul. vy-
užili kalousi ušatí staré hnízdo straky obecné 
(Pica pica) na douglasce tisolisté (Pseudotsuga 
menziesii) k úspěšnému vyhnízdění. Při pravi-
delném krmení mláďat byly potom po setmění 
až do hluboké noci nepřeslechnutelné reakce 
těchto mláďat, tedy jejich intenzivní, vřeštivé 
až nepříjemně pisklavé nebo štěkavé, tak tro-
chu možná i zoufalé výkřiky, když se tato hla-
dová mláďata dožadovala, resp. snažila překři-
kováním přesvědčit přilétnuvší rodiče s kořistí, 
že právě ono jediné je to určitě nejhladovější. 
A ta mláďata byla v roce 2018 vyvedena úspěš-
ně tři! 
České populace kalousů ušatých jsou zčásti stálé 
a přelétavé jen na krátkou vzdálenost, u mla-
dých ptáků je ale řada potvrzených dokladů o ta-
hu od západního po jihovýchodní směr. Někteří 
naši kalousi ušatí tráví zimu až ve Středomoří. 
Ke hnízdění využívá kalous ušatý (sova velikosti 
34–37 cm) starých hnízd jiných ptáků, převážně 
z čeledi krkavcovitých (vrány, straky), dravců 
anebo holubů hřivnáčů. Hnízdí od března do 
července. Na hnízdě sedí jen samice, a to 4 týd-
ny. Ve hnízdě může být 3–8 bílých, zakulacených 
vajec, velikosti cca 4,0 x 3,24 cm. Zbarvení samic 
a samců, ale i přepeřených mláďat je totožné. 
Bílé peří v závoji mezi očima oválného obličeje 
kalouse ušatého tvoří typickou kresbu ve tva-
ru X. Má dlouhá pera kolem uší (proto „ušatý“) 
a žlutočervené oči. Potravu tvoří především 
drobní savci (z řádu hlodavců, např. hraboši), 
příležitostně ale i drobní ptáci, nebo i hmyz. 

Loví v noci; jeho denní stanoviště prozrazují po-
četné vývržky. 
Ve dne odpočívá v korunách stromů, často skrytý 
těsně při kmeni. Za kořistí vyráží až po setmění. 
Při tichém letu se pozná podle silné hlavy, dlou-
hých štíhlých křídel a pomalých křídelních úderů. 
O výskytu kalousů ušatých v Praze v minulosti 
je jen málo konkrétních zpráv. Zajímavostí je 
jistě údaj z roku 1944, kdy ho z Královské obory 
potvrzuje RNDr. Jiří Formánek, CSc. (význam-

ný český ornitolog a dnes Čestný občan Řep!).  
V současnosti jsou kalousi ušatí nejhojnějším 
hnízdícím druhem sov v Praze. Jeho šíření jistě 
umožňují i dnes přemnožené straky obecné, je-
jichž stará hnízda si kalousi k svému hnízdění 
oblíbili. V Praze obývají kalousi příměstské lesy 
a jejich okraje, nevyhýbají se ale ani rezidenčním 
čtvrtím se zahradami. Řepy jsou jedním z mála 
pražských míst, kde díky možnosti lovit kořist, 
tedy drobné hlodavce v blízké otevřené krajině 
a také nabídce jehličnatých stromů se starými 
hnízdy strak, kalousi po loňském úspěšném vy-
hnízdění zůstali. Od přelomu roku se po setmění 
ozývají svým typickým houkáním v bezprostřední 
blízkosti místa, kde loni úspěšně vyhnízdili! Více 
lidí si jejich přítomnosti všimlo i letos v lednu, 
kdy mě např. soused upozornil strohou zprávou, 
že na stromě u kontejnerů sedí sova s ušima! Po-
učená sousedka zase pravila „už houká“! Lze te-
dy předpokládat a doufat, že i letos nám hnízdící 
kalousi ušatí sice nedají díky hlasitým nočním 
projevům potřebný klid k spánku, ale rozhodně 
nám zpestří spektrum zajímavých druhů živoči-
chů k pravidelnému pozorování a obohatí přírod-
ní prostředí našeho řepského území.
Jakákoliv pozorování posílejte, prosím, na 
emailovou adresu Řepské zoologické skupiny 
 repzoosk@post.cz.

Doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc.  
Řepská zoologická skupina  

(také Fakulta lesnická a dřevařská, 
Česká zemědělská univerzita v Praze)

Zahnízdí ve Španielově ulici letos opět kalousi ušatí?
Když v loňském červencovém čísle Řepské 17 na str. 11 vyšel kratičký příspěvek Dana Vávry o pozorování (podle fotografie 
mláděte) kalouse ušatého ve Španielově ulici, řada čtenářů si mohla uvědomit, že podivné rytmické, houkavé, tlumené 
a monotónní zvuky, trvající cca 3 vteřiny, patří právě dospělým kalousům ušatým (Asio utus). 

foto: doc. dr. Jan Farkač, CSc.

Kalous ušatý na douglasce tisolisté ve Španielově ul. 15. května 2018 v 19.55 hod.

foto: doc. dr. Jan Farkač, CSc.

Vypadlé mládě z hnízda na douglasce tisolisté ve Španielově ul. 26. května 2018 v 18.04 hod. – 
vráceno neprodleně na větev douglasky do výše cca 7 m.



Sdružení Tejnka vás zve na 
večer rockových hitů s kapelou

Robbery rock.

Kapela po celý večer hraje
známé písně ikon nezávislého rocku.

Všichni muzikanti jsou profesí architekti,
kteří hrají především pro radost. (vstupné dobrovolné)

Kulturní dům Bílá Hora, Ke Kulturnímu domu 14, 163 00 Praha 6 - Řepy, www.kdbh.cz.

Brevnovsky breznak
, ,,, ,, ,,

11. ročník country – folk – trampského festivalu

23. 3. 2019 18:00

Zahraje:
JAN MATĚJ RAK A FRANTA VLČEK, CHOROŠI, PACIFIK,

JITKA VRBOVÁ A HONZA FRüHWIRT

večerem vás bude prováZet:  MILAN BELMONdO PLCH A HONZA dOBIÁŠ

Zvláštní host: MAx, KTERý ZAVZPOMíNÁ NA sKuPINu CHudINKOVé

Závěrem večera jam session - hudební nástroje sebou!

Kulturní dům Bílá Hora, Ke Kulturnímu domu 14, PraHa 6 - ŘePy. Více informací: www.KdBH.cz 

repska 17-brezen2019-robbery rock a breznak.indd   1 18.02.2019   16:30:33
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sobota 16. 3., 17:00 

Trénování paměti
s Danou Steinovou 

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

Akce v rámci Národního týdne trénování paměti (NTTP 2019). 

Objevte svůj mentální potenciál s předsedkyní České společ-
nosti pro trénování paměti a mozkový jogging. Lektorka Dana 
Steinová a předsedkyně spolku Aktivního stáří EU a generální 
sekretářka EURAG, v roce 1986 iniciovala vznik první univerzity 
třetího věku v Praze.

Jaké povzbudivé vysvětlení má
lektorka pro ty, kteří si nemohou
občas vzpomenout?

Pomocí jakých paměťových
technik si lze zapamatovat
poměrně snadno a bez námahy
nezapamatovatelné?

Interaktivní workshop nejen
pro seniory. Vstup zdarma.

Letní tábory 2019

Přihlášky v KC Průhon v kanceláři č. 2. Více na www.pruhon.cz/kurzy.

repska17-brezen2019 - vystava knotek, tabory, trenovani pameti -FINAL.indd   1 21.02.2019   14:43:02



PROGRAM
březen 
2019

Robbery rock  
na Bílé Hoře!

Divadlo pro děti:  
O Šípkové Růžence

Divadlo pro děti:  
Jarmareční trdlo

Večer s hudbou: Petr  
Urbánek - One Man Show

Divadlo pro děti:  
Pohádka ze staré knihy

Divadlo pro děti:  
Ezopovy bajky

Divadlo pro děti:  
Kryštůfek a lesní bytosti

Šachový turnaj: O pohár 
starostky MČ Praha 17

Břevnovský  
Březňák

Přijďte na akci Sdružení Tejnka v KD Bílá Hora ve čtvrtek 7. března 2019 od 
19 hod. Kapela Robbery rock vám zahraje známé písně ikon nezávislého 
rocku. Všichni muzikanti jsou profesí architekti, kteří hrají především pro 
radost! Tejnka byla založila v roce 2000 skupinou sousedů z pražského Břev-
nova s cílem udržet jedinečný ráz této „vesnice ve městě“ a přispívat k jejímu 
zvelebení. V KD Bílá Hora se ve spolupráci s Tejnkou uskutečnily v předcho-
zích letech již tři taneční večery s živou kapelou. (vstupné dobrovolné)

Jak by to vypadalo, kdyby Růženka nosila gumové rukavice a o růži se 
nepíchla? A jak to vypadá v paláci, kde všichni zničehonic usnuli? Políbí 
princ princeznu, nebo si raději půjde taky lehnout? Klauni vám zahrají ne-
tradiční verzi notoricky známé pohádky. Hraje: Klaunské divadlo Jeníčka 
a Mařenky. (vstupné 50 Kč)

Přijďte se podívat na jarmareční pohádku, která nese název „Jarmareční 
trdlo“. Je z prostředí trhu a jarmarku, plná písniček a tanečků. Jak to vypa-
dá na jarmarku a co vše si zde můžete koupit? Hraje: Nezávislé divadlo. 
(vstupné 50 Kč)

Přihlaste se na šachový turnaj a vyhrajte pohár! Šachový turnaj pro 
amatérské i registrované šachisty. Systém hry: 2 x 13 minut + 3 sek. na tah.  
9 kol Švýcarským systémem. Prezence: 9:00 – 9:50 hod. Zahájení turnaje 
10:00 hod. Turnaj řídí: Bc. Václav Dbalý. Přihlášky přijímá: Odbor kancelá-
ře starostky, ÚMČ Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6 – Řepy. 
Email: lenka.marcova@praha17.cz, tel.: 234 683 524. Info: Bc. Václav Dba-
lý, e-mail: wacurabu@seznam.cz.

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

Příběh staré vyhozené knihy, jejíž pohádkové postavy se ocitnou ve vel-
kém nebezpečí. Na celé království se chystá zlá krysa, proto král svolá 
všechny obyvatele knihy a hledají hrdinu. Kdo se postaví kryse? Loutková 
pohádka plná písniček ukáže dětem, že i ti nejmenší mohou být velmi 
odvážní a stateční. Určeno pro děti MŠ a nižší ročník ZŠ. Hraje: Divadlo 
Matěje Kopeckého. (vstupné 50 Kč)

Určitě znáte klasické Ezopovy bajky, kde se zvířata chovají, jako lidé a 
nastavují tak zrcadlo lidským mnohdy nepěkným vlastnostem. Divadlo 
KAKÁ zdramatizovalo interaktivní představení 12 Ezopových bajek do-
provázených autorskými písněmi, živou hudbou a jemným humorem 
nejen pro děti. Hraje: Divadlo KAKÁ. (vstupné 50 Kč)

Kryštůfek se ztratil v lese! Naštěstí má ale dobré srdce, vše je mu nakloně-
no. Zjevují se mu bytosti, které běžně vidět nemůžeme. Spatří paní vodu, 
krále stromů, či vílu květin, kteří mu pomohou najít cestu zpět k tatínkovi. 
Představení je inspirováno knihou Jaroslava Kalouska - Kryštůfek a lesní 
bytosti s ilustracemi Markéty Kotkové, která se na představení výtvarně 
podílela. Hraje: Pruhované panenky. (vstupné 50 Kč)

Festival se koná dvakrát ročně – na jaře a na podzim na Malém Břevno-
vě. Zahrají vám hvězdy i nováčci folkové, trampské a bluegrassové scé-
ny. Večerem provází Milan Belmondo Plch a Honza Dobiáš, který uvede 
svého hosta Maxe, který zavzpomíná na skupinu Chudinkové. Zahrají 
vám Jan Matěj Rak a Franta Vlček, Choroši, Pacifik, Jitka Vrbová a Honza 
Frühwirt. Každoročně je festival zakončen jam-session, kdy si návštěvní-
ci zahrají s profíky. Hudební nástroje vezměte s sebou! Rezervace vstu-
penek na e-mailu bbfest@seznam.cz, nebo tel. 736 227 646. Více info 
www.kdbh.cz. (vstupné 290 Kč) 

ČTVRTEK 19:00

NEDĚLE 15:00   

NEDĚLE 15:00   

PÁTEK 19:00

NEDĚLE 15:00

NEDĚLE 15:00

NEDĚLE 15:00

SOBOTA 9:00

SOBOTA 18:00
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Kulturní dům Bílá Hora, Ke Kulturnímu domu 14, 163 00  Praha 6 – Řepy, tel. provoz a pronájmy: 739 883 621 , 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. 
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SLUŽBY

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

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

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

•  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	–  
zimní bundy, svetry, mikiny, spacáky, batohy, celty, 
obr. spreje. Bílá Hora – Čistovická 15, po–pá 10–19 h. 
 www.e-armyshop.cz

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

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

•  !!!	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

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

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

•  	 	 	 	 	 	 !!	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

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

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

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

•  	 	 	DOKÁŽEME	VÁM,	ŽE	VÁS	DOKÁŽEME	NAUČIT	
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	

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

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

•  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

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

BYTY, NEMOVITOSTI

•  HLEDÁM	MENŠÍ	BYT	DO	15	TISÍC	nebo větší do 20 tisíc 
jen pro 2 osoby – pár. Ideálně na 2 roky a více, lodžie 
výhodou, ale nemusí být, centrum do 30 minut. 
Zařízení po dohodě. RK nevolat.		 Tel.:	777	615	730

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

•  PŘÍMÝ	ZÁJEMCE	KOUPÍ	BYT	V	ŘEPÍCH.	Financování je 
zajištěno. RK nevolat.  Tel.:	702	815	516

•  KOUPÍM	BYT	V	ŘEPÍCH,	přímo od majitele. 
 Tel.:	604	617	788

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

•  PRONAJMU	GARSONIÉRU	(1+kk	vč.	přísl.)	31,5m2, 
plně zařízenou, pro 1 osobu v novostavbě v Řepích – 
jen nekuřák, RK nevolat!  Tel.:	723	251	699

•  VYMĚNÍME	DVA	OBECNÍ	BYTY	s dispozicí 1kk a 2kk 
za jeden větší, kdekoli v Řepích. 	 Tel.:	774	277	248

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

•  VYMĚNÍME	OBECNÍ	1+kk	po	celkové	rekonstrukci	
za	2+kk	v	Řepích.		 Tel.:	776	885	315

•  ŽENA	STŘEDNÍCH	LET,	slušná a spolehlivá, pracující 
v administrativě, hledá	podnájem	garsonky v Řepích.	
	 Tel.:	739	090	910

ZAMĚSTNÁNÍ
•  MŠ	STOCHOVSKÁ,	PRAHA	6,	PŘIJME	KVALIFIKOVANOU	

UČITELKU	na zástup za mateřskou dovolenou. Nástup 
od září 2019. Kontakt: Mgr. Dana Hudečková.  
 Tel.:	737	501	723

•  HLEDÁM	PANÍ	NA	HLÍDÁNÍ ke dvěma dětem, které jsou 
ve věku nad 5 let. Cena dohodou.	 Tel.:	775	189	575

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

Výše uvedené prostory nabízíme ve výběrových řízeních, která jsou zveřejněna na úřední desce ÚMČ Praha 17  
a na webových stránkách www.repy.cz v sekci Úřední deska – Odbor správy obecního majetku.

Jiránkova	čp.	1137,		
Praha	6	–	Řepy.		
Sklad o vel. 14 m2, suterén  
– minimální výše nájmu: 
869,32 Kč / m2 / rok / bez služeb

Vondroušova	čp.	1166,		
Praha	6	–	Řepy.	
Sklad o vel. 11,30 m2, suterén  
– minimální výše nájmu: 
869,32 Kč / m2 / rok / bez služeb

Galandova		čp.	1238,		
Praha	6	–	Řepy.	
Kancelář o vel. 25 m2, přízemí  
– min. nájemné: 1 173,57 Kč /  
m2 / rok / bez služeb.

Informace: M. Novozámská, tel.: 234 683 529, kancelář č. 213, 1. patro, budova ÚMČ Praha 17, Žalanského 291, Praha 17 - Řepy.  
e-mail: michaela.novozamska@praha17.cz 
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Bezpečnostní  
informační  
služba
HLEDÁ DO PRACOVNÍHO POMĚRU 

PRACOVNÍKY ÚKLIDU,  
MALÍŘE A ELEKTRIKÁŘE

NABÍZÍME: 25 dnů dovolené, 
4 dny zdravotního volna, příspěvek 
na stravování, stabilní pracovní dobu, 
možnost ubytování, příspěvek na rekreaci
POŽADUJEME: státní občanství ČR, 
trestní bezúhonnost
MÍSTO PRACOVIŠTĚ: Praha
Kontakt: personal@bis.cz, 224 235 496

VŠE PRO VÁŠ BYT

Pracovní doba: Po–Pá 8.00–18.00 hod.

FUNKČNÍ KONZOLE

SLEVY záclon, závěsů
DOPRAVA ZDARMA

FUNKČNÍ KONZOLE
(demontáž starých, zaměření
a montáž nových)

SLEVY záclon, závěsů
DOPRAVA ZDARMA

NEVANOVA 1045 (dílna)
 1047 (prodejna)
163 00 Praha-Řepy
mobil: 604 257 511, 603 431 700
e-mail.: i.varhulikova@seznam.cz
www.deky-luzkoviny.cz

NABÍZÍME MOŽNOST INZERCE V NAŠEM ZPRAVODAJI.
❱   Nevíte si rady s grafikou? Pomůžeme vám a tyto služby jsou zahrnuty v ceně.

❱   Každé čtvrté, po sobě jdoucí, otištění inzerátu je s 50% slevou. Obsah inzerátu můžete v jednotlivých vydáních 
libovolně měnit. Zpravodaj s fakturou vám zašleme buď poštou do schránky nebo e-mailem s odkazem 
na zpravodaj v elektronické podobě.

❱   Řepská sedmnáctka vychází v počtu 12 000 výtisků  
a zdarma se roznáší do všech řepských schránek. 

❱   Veškeré podrobnosti naleznete na www.repy.cz v sekci  
Řepská sedmnáctka / inzerce. Zde si vyberete přesný rozměr,  
dozvíte se cenu, harmonogram výroby a roznosu,  
vyplníte objednávku a mnohé další. 

Kontaktujte nás: 
redakce@praha17.cz
michaela.linhartova@praha17.cz 
Tel.: 720 524 688 nebo 234 683 531

PŘEJETE SI, ABY SE O VAŠÍ  

FIRMĚ VÍCE VĚDĚLO?
CHCETE NABÍDNOUT SVÉ SLUŽBY?

POTŘEBUJETE NĚCO PRODAT? SHÁNÍTE PRÁCI? 

HLEDÁTE BYDLENÍ? 

POTŘEBUJETE PORADIT? 

ŘEPSKÁ



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

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

www.studio-giaccomo.cz 
Nevanova 1070/35

Tel.:  777 681 447  kosmetika, pedikúra, manikúra 
603 509 733  kadeřnictví 
608 222 211  modelace nehtů 
777 721 196 
725 354 195  masáže

Kosmetický a kadeřnický salon

Giaccomo

ZASKLENÍ BALKONŮ
ŽALUZIE 

SÍTĚ A SUŠÁKY

+420 739 034 488

WWW.BYDLENIJERABEK.CZ

info@bydlenijerabek.cz

WWW.ZALUZIEJERABEK.CZ
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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

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 :)

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

Hledáte stabilní práci 
na Šestce?

přijme kolegy na pozice: 
Hotel Fortuna West***

recepční
číšník/servírka
vrátný

Chcete	u	nás	inzerovat?

ŘEPSKÁ

Tel. 234 683 531, 720 524 688 
michaela.linhartova@praha17.cz

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 kontakt27 let
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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

NÁKUP, PRODEJ, 
PRONÁJEM 

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

Chiropraxe – řešení potíží pohybové soustavy

• Funkční poruchy páteře, blokády a špatné držení těla
• Napět a ztuhlost pohybového ústrojí a kloubů
• Negativní následky prodělaných onemocnění a zranění

Objednávky telefonicky 775 138 675 (9–18 hod.)
Nevanova 1040/10, 163 00 Praha-Řepy
www.chiropraxe-plus.cz

Rychlé objednací termíny, po dohodě i přes víkend.

BS"D


