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Veřejná diskuse o Metropolitním plánu

Získali jsme dotaci na výstavbu  
    Domu s pečovatelskou službou
Kinobus v Řepích: 9. – 12. července
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Milí čtenáři,

listuji v červencovo-srpnové Řepské sedmnáctce a přemýšlím, jaký článek vám doporučit. Nejvíc mne 
zaujala zpráva o získané dotaci z Magistrátu hl. m. Prahy na stavbu Domu s pečovatelskou službou. 
Projekt, který městská část připravuje již čtyři roky, se tedy v příštím roce začne stavět.
A že po horkém létě přijde neméně „horký“, protože volební, podzim, doporučuji předákům politic-
kých stran a hnutí pročíst si pravidla politické inzerce, které schválila Redakční rada a kterou mohou 
kandidující subjekty v komunálních volbách v Řepích využít v měsíci září.
                       Přeji krásné léto!

Za Redakční radu Jan Bösser

Úvodní slovo
Úřední hodiny
Úřadu MČ Praha 17

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

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

Czech	POINT Španielova 1280: 
v úředních hodinách živnostenského odboru

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

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

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

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

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

PŘÍŠTÍ	ZASEDÁNÍ	ZASTUPITELSTVA	MČ	PRAHA	17	SE	KONÁ	19.	9.	2018	OD	14	HODIN.
Místo	konání:	Kulturní	centrum	PRŮHON,	Socháňova	1220/27,	Praha	17	-	Řepy.
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Zásady	pro	udělování	čestného	občanství	MČ	Praha	17
Rada projednala návrh Zásad pro udělování čestného občanství MČ Praha 17, který by umožnil 
MČ Praha 17 udělovat čestné občanství jako projev úcty a uznání osobám, které se zvláště významně 
zasloužily o městskou část, a doporučila Zastupitelstvu MČ Praha 17 přijmout tyto zásady.

Finanční	dar	od	Letiště	Praha,	a.s.	na	schválené	projekty	MČ	Praha	17
Rada se seznámila s obsahem darovací smlouvy. Na základě grantového programu „ŽIJEME ZDE 
SPOLEČNĚ“ poskytne dárce Letiště Praha, a.s. v souvislosti s provozem letiště v Ruzyni, naší měst-
ské části finanční dar ve výši 2.835.787 Kč na schválené projekty z okruhu ochrany ovzduší, od-
padového hospodářství a péče o zeleň. 
Rada schválila přijmout finanční dar na schválené projekty.

Další	postup	zajištění	provozu	Víceúčelového	sportovního	centra	Řepy
Rada se seznámila s návrhem dalšího postupu zajištění provozu Víceúčelového sportovního 
 centra Řepy.
Rada vzala na vědomí a schválila předložení návrhu dalšího postupu zajištění Víceúčelového 
sportovního centra Řepy na nejbližším jednání Zastupitelstva MČ.

 
 

Placená inzerce pro politické subjekty
Nabízíme možnost placené inzerce pro politické subjekty, jež kandidují 
v komunálních volbách do Zastupitelstva MČ Praha 17.

•  Maximálně stanovený rozměr je 9 x 12,5 cm.

•  Podmínkou je, že v textu inzerátu bude zveřejněna pozvánka na kulturní, 
sportovní či jinou předvolební akci kandidujícího subjektu. 

•  V inzerátu nesmí být: jakákoliv forma agitace, foto kandidátů, volební 
program strany či sdružení, obsah naplňující podstatu rasové, náboženské 
nebo občanské nesnášenlivosti, obsah podporující či umožňující 
ideologické střety nebo konflikty mezi politickými stranami.

•  Každé politické straně či subjektu bude umožněno inzerovat pouze 
jedenkrát.

Uzávěrka pro příjem politické inzerce je 31. července 2018!

Podrobné informace v redakci časopisu, tel.: 234 683 544 nebo 531.
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Vážení čtenáři,
začíná doba letních dovolených, děti se 
konečně dočkaly vytoužených prázdnin a já 
věřím, že letní dvojčíslo Řepské sedmnáctky 
bude pro vás milým společníkem při vašich 
chvilkách odpočinku a relaxace.
Mnozí z vás jistě už balíte svá zavazadla 
a míříte za prázdninovými zážitky. Věřím 
však, že ani vy, kdo zůstáváte přes léto 
v Řepích, nepřijdete zkrátka. Hned na za-
čátku července, konkrétně od 9. do 12. 7., 
se můžete těšit na kinobus. Po loňské od-
mlce pro vás bude opět připraven po čtyři 
červencové večery na travnaté louce před 
budovou radnice. Doufám, že filmy, které 
se budou promítat, se pro vás stanou pří-
jemným zpestřením letních večerů.
V srpnu pak můžete navštívit např. poutní 
areál Panny Marie vítězné na Bílé Hoře, kde se 
svým koncertem představí Řepský sousedský 
sbor. Bouřlivé události srpna 1968 pak při-
pomene výstava fotografií Jaroslava Vašíčka 
„Mýma očima: SRPEN 1968“, kterou můžete 
vidět v Domově sv. Karla Boromejského.
A pokud zatoužíte i po troše letního spor-
tování vydejte se např. do lesoparku Na 
Fialce, který v tuto roční dobu nabízí ideál-
ní podmínky nejen pro sport, ale také tře-
ba pro rodinný piknik. Případně můžete 
vyzkoušet i nově otevřený Workout Park 
v Laudově ulici.
Při vašich letních vycházkách si také mů-
žete všimnout zbrusu nového názvu ulice 
„Peřinova“ v blízkosti ZŠ genpor. Fr. Peřiny 
v Socháňově ulici. Toto místo jsme slav-
nostně pokřtili na konci června a podrob-
nosti o této události pro vás chystáme do 
zářijového čísla našeho zpravodaje.
Ať už letní dny strávíte jakkoliv, přeji vám 
hodně slunce, pohody a dobré nálady 
a hlavně šťastný návrat domů.

Jitka Synková

Slovo starostky

na školní rok 2018/19

WWW.PRUHON.CZ      KURZY@PRUHON.CZ      +420 601 324 846I

3.9. - 7.9. 2018
KDY? Denně 13 - 19 hod

Kulturní centrum Průhon 
kancelář č. 2

KDE?

ZÁPIS DO KURZŮ

I
Kurzy začínají od pondělí 10.9., pokud není u konkrétního kurzu uvedeno jiné datum.  

DODATEČNÝ

Ř17-DODATEČNÝ-zapis do kurzu.indd   1 19.6.2018   16:10:21

MUZIKÁLOVÝ KURZ je opět tu!
Začínáme v zaří 2018 v KD BÍLÁ HORA

a nabíráme i NOVÁČKY!
Přihlaste se do kurzu již nyní.

  
Jedinečná průprava pod vedením

profesionálních herců, zpěváků
a tanečníků z pražských divadel

ve všech uměleckých složkách, které
muzikál vyžaduje:

HERECTVÍ, TANEC a ZPĚV.

Vhodné pro děti:
od 6 do 16 let

Muzikálovýkurzpro detiv

KD Bílá Hora, Ke Kulturnímu domu 14, 163 00 Praha 6 – Řepy, kontakt: 777 320 390, 
kurzy@kdbh.cz, www.kdbh.cz, facebook.com/kdbilahora

Ř17-muzikálový kurz-zapis do kurzu.indd   1 21.6.2018   15:52:52

Provoz Úřadu MČ Praha 17 během letních prázdnin

Provoz Úřadu MČ Praha 17 bude během měsíce  
července a srpna probíhat beze změn.

POUZE!

Odbor vy� stavby má zrušeny páteční úřední hodiny  
s platností do 24. srpna 2018.

At‘ si kdo chce, co chce, 

říká, v srpnu ještě 

do rybníka.

Svatý Prokop 
hřiba nakop.

Když o svatém Vavřinci 
slunce svítí, budem 
dobré víno míti.
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OTÁZKA NA LÉTO

Téma měsíce: Letní dovolená Jak nejraději trávíte letní dovolenou?

Pro mne je to otázka téměř profesionální, protože 
jsem letech 1990 – 2012 pracoval na Ministerstvu 
pro místní rozvoj ve funkci ředitele Odboru cestov-
ního ruchu, z toho jsem byl dvakrát ředitelem za-
hraničního zastoupení CzechTourism v Moskvě a Je-
katěrinburku, dohromady 5 let.
Letní dovolená je součástí moderního stylu života. 
Já a celá rodina ji zpravidla trávíme v oblasti Stře-

dozemního moře. Dříve to býval nejčastěji Tunis, Maroko a Egypt, v sou-
časné době je to Turecko a Řecko. Letní dovolená je pro mne především 
dovolená poznávací a to jak z hlediska kulturního dědictví národa, tak 

z hlediska gastronomického. Minulý rok jsem byl opět po mnoha letech 
v tureckém Bodrumu a Efesu, tedy po posledním zemětřesení. V Efesu 
je pivovar, který byl před mnoha lety stavěn Technoexportem a vyrábí 
se v něm pivo plzeňského typu, stále se používá žatecký chmel. Turec-
ká kuchyně je bezesporu nejlepší, aspoň pro mne. Kdo má rád antické 
památky, tak Bodrum je skutečnou pokladnicí. V tomto roce hodláme 
s manželkou navštívit řecký Thassos.
Mimo pobytu u moře trávíme letní volné dny převážně na chatě a domá-
cí turistikou ve smyslu „Poznej svoji vlast!“ Česká republika je z pohledu 
cestovního ruchu jedinečnou destinací a nechá se říct, že na rozdíl od 
přímořských letovisek je v ČR turistická sezona prakticky celoroční. 

Ing. Pavel Franěk KSČM

Léto – dovolená... Obě slova jsou pro mne spojená 
s putováním a výlety, jízdou vlakem a posezením 
u ohně. Trávit týden na pláži u moře či na břehu ryb-
níka – to bych asi nezvládl. Možná tak půl dne. Na do-
volenou nejraději vyrážím do tuzemska. Tam, kde jsou 
kopce, lesy a hodně vody. Nejradši pěšky s batohem 
na zádech, nebo v lodi s pádlem v ruce. Máme krásnou 
zem a nelze ji podrobně projít za jeden život.

Má srdeční záležitost je Šumava. Už jsem tam byl tolikrát, ale stejně 
jsou místa mnou nenavštívená, hory, které jsem ještě nezdolal. Fasci-

nují mě zaniklé osady a dosud ještě znatelná blízkost „železné opony“- 
rozhraní dvou světů, tajemství zakázaného. Zároveň se raduji z toho, 
jak viditelně bohatnou z turistického ruchu pohraniční obce, které se 
již nemusí stydět, co se týče čistoty, životního prostředí a služeb, před 
svými kolegyněmi v Německu a Rakousku. Asi se nikdy nenabažím toho 
pocitu svobody, kdy přejdu po pěšině lesem do nejbližší obce v Bavor-
sku a ani si nevšimnu, že jsem přešel státní hranici, dám si tam presso 
a dortík a opráším svou chabou němčinu.
Přeji všem čtenářům Řepské sedmnáctky krásné léto!

Jan Bösser ODS

Na letní dovolenou se každoročně těším snad už 
od března. Právě v tomto období začínám pečlivě 
plánovat, kam bychom mohli s rodinou vyrazit. 
Dovolenou většinou trávíme v tuzemsku, jsme 
velice aktivní a podnikáme různé výlety. Každý 
rok se tedy snažíme vybrat jiný kout naší republi-
ky za cíl našeho putování. Přiznávám však, že asi 
nejoblíbenějším cílem jsou jižní Čechy a Šumava, 

kam se moc rádi stále vracíme. Střídáme pochody po horách s ná-
vštěvami mnoha historických památek i lenošením u vody. Společně 
s manželem se tak snažíme připravit našim dětem pestré prázdniny, 
které jsou vždy spojeny s bohatými zážitky, ať už to je spaní pod sta-
nem, túry přírodou nebo poznávání historie. Věřím, že i letošní do-
volená se vydaří podle našich představ.

Jaroslava Martínková
Dovolená již několik let pro mě není synonymem 
léta. Velice rád si totiž týdny své dovolené vybí-
rám v zimním, chladném období a vyrážím za exo-
tikou a teplem. Musím přiznat, že zimu obecně 
nemám rád, a tak tahle exotická dobrodružství 
mi umožní nejen poznat cizí kraje, ale uniknout 
i pražským plískanicím. Alespoň tedy částečně. 
V létě si pak užívám teplo na zahrádkách restau-

rací, případně rád po práci zajdu na některé z pražských koupališť. 
Víkendy pak patří výletům, případně některým festivalům nebo kul-
turním akcím, které toto období nabízí.

Lukáš Kytler

Otázka na příští měsíc: Metropolitní plán. V čem vidíte hlavní přínos Metropolitního plánu?

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

Vážení čtenáři,
v červnovém čísle byla mylně uvedena u jména Mudr. Antoina Katry 
politická příslušnost TOP 09. Mudr. Antoine Katra je nestraník za TOP 09.
Za nepřesnost se omlouváme.
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Projekt výstavby Domu s pečovatelskou službou v Řepích schválilo Zastu-
pitelstvo městské části Praha 17 napříč celým politickým spektrem v led-
nu 2014. Smyslem projektu bylo zlepšit péči o řepské seniory a vystavět 
objekt se sociálními, zdravotními a navazujícími službami. 
Při řešení financování tohoto projektu jsme využili příležitost a podali 
jsme na Magistrát hl. m. Prahy žádost o dotaci z Fondu rozvoje dostupného 
bydlení na území hl. m. Prahy. Vzhledem ke skutečnosti, že tento dotační 
program byl zaměřen právě na ústupové bydlení, byli jsme Magistrátem 
vyzváni, abychom do svého projektu Domu s pečovatelskou službou zahr-
nuli také byty, které by sloužily k ústupovému bydlení. Vzhledem k výši 
částky, kterou bylo možné ze zmíněné dotace získat, jsme se rozhodli ma-
gistrátnímu požadavku vyhovět a do projektu zapracovat částečné změny.
Projekt počítá nejen s 56 byty určenými pro Dům s pečovatelskou službou, 
ale také s 38 byty určenými pro dostupné bydlení. Na základě získané do-
tace se městská část Praha 17 zavázala předat hl. m. Praze trvale k dispo-

zici 29 bytů. Tyto byty budou situovány odděleně na samostatném patře 
budovy.
Součástí objektu bude ordinace lékařů, ale i další služby, které poskytuje 
Centrum sociálně zdravotních služeb, jako jsou např. masáže, pedikúra či 
kadeřník. Tyto služby budou moci využívat nejen obyvatelé domova, ale 
i ostatní občané z Řep.
Jsem velice ráda, že se nám podařilo získat dotaci z hl. m. Prahy ve výši 
téměř 150 milionů. Odhadované náklady, které vzešly z projektu, převyšují 
200 milionů bez DPH. Když k tomu připočteme pozemek, který městská 
část v minulosti zakoupila za 43,7 milionů, je dotace na tento projekt jistě 
významná.
V tuto chvíli máme vydané stavební povolení a výstavba Domu s pečova-
telskou službou by tedy v Řepích měla být zahájena začátkem roku 2019. 

Mgr. Jitka Synková, starostka

Získali jsme dotaci na výstavbu Domu s pečovatelskou 
službou ve výši téměř 150 mil. Kč
Městská část Praha 17 plánuje na svém území vybudovat Dům s pečovatelskou službou. Tento potřebný projekt by měl zajistit 
dostupnou péči o řepské seniory, součástí tohoto domu bude také několik bytů ústupového bydlení.

Vizualizace pokoje Vizualizace objektu



Dětská pouť na zahradě Domova sv. Karla Boromejského patří ke stálicím 
řepských akcí pro děti a koná se pravidelně u příležitosti oslavy Dne dě-
tí. Má svůj pevný řád a program a na dětech je vidět, že je tato stabili-
ta nesmírně baví. Ví, jaké disciplíny budou zdolávat, kde najdou stánek 
se zmrzlinou. Jediné, co je pro ně každoročně překvapením, je pohádka 
v úvodní části programu, a hlavně pak velký stánek s odměnami, které si 
děti vybírají za body ze splněných disciplín. V letošním roce se sešlo oprav-
du obrovské množství hraček, tak měly děti z čeho vybírat. 
A pokud ještě někdo neví, jaké disciplíny na děti čekaly, tak šlo například 
o skákání v pytli, skládání domina, jízdu s kolečkem pod úžasným názvem 
„really Řepy“, házely se kroužky, věšelo prádlo a mnohé další. Za organi-
zaci této akce je třeba poděkovat Společnosti pro obnovu řepských tradic, 
Domovu sv. Karla Boromejského, Vězeňské službě, oddělení výkonu tres-
tu – Řepy a MČ Praha 17.

-mish-
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Řepští dobrovolní hasiči se 2. června zúčastnili Hasičské fontány 
Praha 2018, která se konala u příležitosti 100. výročí vzniku 
Československa. Fontány se účastnilo 1100 hasičů z celé České 
republiky. Řepská jednotka byla zastoupena pěti členy. 

Josef Hájek

Hasičská fontána 
Praha 2018

Foto: Archiv SDH Řepy

Foto: -mish-

Dětská pouť

Již šestý ročník tradiční akce věnované pohybu a sportu se konal na hřišti 
při ZŠ genpor. Fr. Peřiny poslední květnový den. Obecně je Move week celo-
evropská týdenní akce zaměřená na podporu sportu a pohybových aktivit. 
Každý rok se v průběhu jednoho týdne uskuteční tisíce akcí po celé Evropě. 
A u nás, v Řepích, bylo znovu co vyzkoušet a zdolat. 
Na dětech, které navštívily předchozí ročníky bylo jasně vidět, že se na 
opětovné zkoušení netradičních disciplín velmi těší. Však není úplně běž-
né zkusit si skákání na airtracku, woodball, trikke, mölky nebo třeba i oby-
čejnou chůzi na chůdách. Na hřišti bylo tedy opravdu veselo a bylo zřejmé, 
že pro děti je sport a pohyb nejen zábavou, ale i přirozeností a je třeba jej 
podporovat. 
Během odpoledne se u jednotlivých stanovišť postupně vystřídalo něko-
lik stovek dětí, které si navíc za splnění disciplín mohly odnést i drobnou 
odměnu. 

-mish-

MOVE Week aneb Řepy 
v pohybu

Foto: -mish-

Poděkování
Vážení čtenáři,

v červnovém čísle našeho zpravodaje jsme vyjádřili poděkování 
všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu letošního Pálení 
čarodějnic. Děkovali jsme také naším sponzorům. Bohužel, v našem 
poděkování nebyla uvedena společnost Gernétic, které se tímto 
omlouváme a děkujeme za její sponzorský dar.
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Ve čtvrtek 7. června se v KC Prů-
hon uskutečnila dlouho avizo-
vaná veřejná diskuse k návrhu 
Metropolitního plánu hl. m. 
Prahy. A co že to ten Metropo-
litní plán vlastně je? Jednoduše 
řečeno se jedná o nový územní 
plán Prahy. Ten určuje, jak se 
bude Praha v následujících le-
tech rozvíjet, a především kde 
se co smí a nesmí stavět. Zpra-
cováním Metropolitního plánu 
pověřil Magistrát v roce 2012 
Institut Plánování a Rozvoje 
(IPR), který po více jak šesti 
letech letos v květnu tento ná-
vrh představil. Magistrát určil 
k prostudování takto zásadního 
dokumentu velice krátkou do-
bu, kdy zákonná 30 denní lhůta k připomínkování začala běžet 27. červ-
na. „Vzhledem k tomu, že případné připomínky ze strany městských částí 
musejí být schváleny zastupitelstvem, považuji zvolený termín letních 
prázdnin minimálně za zavádějící a dost možná by v tom kdokoli z nás mo-
hl hledat úmysl,“ sdělil nám místostarosta Martin Marek.
Zpola zaplněný sál přivítal organizátor setkání Martin Marek, radní 
Ing. arch Michal Štěpař a vedoucí Odboru výstavby Dana Kolářová. Nejprve 
v připravené prezentaci představili hlavní cíle Metropolitního plánu, které 
se naší městské části bezprostředně týkají. Těmi jsou především zamezení 
rozšiřování zástavby do krajiny a na periferii města nebo třeba výšková 
regulace. Následně místostarosta Marek předal slovo svému kolegovi, 
radnímu Štěpařovi, který odprezentoval připomínky, které doporučila 
komise pro strategické plánování a územní rozvoj k následnému projed-
nání v Radě a Zastupitelstvu MČ Praha17. Jde hlavně o úpravu „rozmezí 
podlažnosti“, tj. jak vysoké budovy by bylo v Řepích možné stavět. Návrh 
Metropolitního plánu počítá se stavbou budov až s 21 podlažími. V Řepích 
je nejvyšší budovou Triangl s 16 podlažími a všechny ostatní budovy jsou 
do výšky 12 podlaží. MČ Praha 17 tedy navrhuje ještě dále rozdělit roz-
mezí podlažnosti na 13 – 16. To znamená, že by se mohly stavět budovy 
s nejvíce 13 nebo 16 patry. Zároveň by se muselo přihlédnout k tomu, jak 
velké budovy jsou v dané lokalitě. Tam kde jsou 12 podlažní budovy, by se 
16 podlažní dům postavit nesměl.

Další body se týkaly rozšíření transformační plochy, kde je plánované 
vybudování Centrálního parku a zejména dlouhodobě odmítaná výstav-
ba Břevnovské radiály. „Tu odmítáme jednak s obrovskou křižovatkou na 
Slánské, stejně jako variantu, aby byla vedena na povrchu. V případě její 
realizace v budoucnu požadujeme její vedení přes Řepy výhradně v tune-
lu!“, řekl Martin Marek. Zrušení stavby obvodové komunikace na západním 
okraji Zličína, jelikož v této již dnes přetížené lokalitě není možné ještě 
více zvýšit intenzitu dopravy. Strojírenská ulice navazuje přímo na ulici Ža-
lanského, což by jí zásadně přitížilo. Posledním bodem k připomínkování 
je změna klasifikace ulice Slánská, ze současné sběrné městské komunika-
ce na místní významnou. Tím, že vede středem obytné zástavby, rozděluje 
městskou část na dvě části, což s sebou nese zřejmé negativní dopady. Pro 
další rozvoj Řep je nezbytné význam Slánské ulice snížit, aby se postupně 
přirozeně začlenila do okolních ulic.
Po představení všech bodů přišly na řadu dotazy od občanů a nutno po-
dotknout, že jich bylo opravdu velké množství. Velmi potěšujícím bylo 
poděkování za to, že se Metropolitním plánem radnice zabývá. Ovšem ne 
všechny další dotazy se týkaly přímo Metropolitního plánu. Kromě výše 
zmíněných témat, ke kterým se občané vyjadřovali, se diskutovalo také 
o dopravě, parkování, čištění komunikací, zeleni v naší městské části nebo 
plánované výstavbě Domu s pečovatelskou službou. 

-mish-

Veřejná diskuse o Metropolitním plánu hl. m. Prahy

Foto: -mish-

Foto: -mish-

V sobotu 16. června se na zahradě Domova sv. Karla Boromejského konal 
tradiční řepský jarmark, letos ovšem s podtitulem Letní květinová slav-
nost. Odpoledne se vydařilo, stánky nabízely rozličné zboží „vše za 20 Kč“ 
a bylo z čeho vybírat. 
A aby bylo i o zábavu postaráno, k dispozici byla kavárna, malá herna pro 
děti, občerstvení, malování na obličej a mnohé další. V průběhu odpoled-
ne vystoupili Pražští Werichovci – Klub dobré nálady Řepy, kteří přítomné 
potěšili svým hudebním vystoupením. A dokonce se i soutěžilo. Cenu za 
nejhezčí dětský květinový kostým si nakonec odnesly všechny účastnice 
a v zápolení s hula hop obručí nad děvčátky zvítězily jednoznačně jejich 
maminky. 
Takže děkujeme a těšíme se na další ročník.

-mish-

Letní jarmark a květinová slavnost
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Velkoobjemové kontejnery  
v ČERVENCI a SRPNU
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. 

V	období	července	jsou	přistavené	velkoobjemové	kontejnery	
hrazené	z	prostředků	městské	části,	v	případě	že	zjistíte	
nedostatky	v	poskytované	službě,	nahlaste	tuto	skutečnost		
na	tel.	č.	235	300	655	nebo	na	email	cisterepy@praha17.cz.

Děkujeme!

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

SRPEN:
•				 1.	8. (st) 14 – 18 hod. Parkoviště Hofbauerova x Žufanova
•				 2.	8. (čt) 14 – 18 hod. Ke Kulturnímu domu x U Boroviček
•			10.	8. (pá) 14 – 18 hod. Parkoviště ul. Galandova
•			16.	8. (čt) 14 – 18 hod. Parkoviště Drahoňovského
•			18.	8. (so) 12 – 16 hod. Park. ul. Na Moklině (u rest. U Hasiče)
•			23.	8. (čt) 14 – 18 hod. Park. u objektu Bílý Beránek (Šímova)
•			24.	8. (pá) 14 – 18 hod. Křižovatka ul. Laudova x K Trninám
•			30.	8. (čt) 14 – 18 hod. Parkoviště Hofbauerova x Žufanova

Co	lze	odložit	do	VOK

VOK jsou určeny pouze pro objemný	odpad	z	domácností.

Co	nelze	odložit	do	VOK

✗   směsný	komunální	odpad

✗   nebezpečné	složky	komunálního	odpadu 

✗   odpad	ze	zeleně

✗   elektroodpad 

✗   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 
prostřednictvím emailu callcentrum@psas.cz /  
cisterepy@praha17.cz nebo na tel.: 235 300 655. Děkujeme!

UPOZORNĚNÍ	PRO	OBČANY

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

✗   rozpouštědla

✗   kyseliny 

✗  zásady 

✗   fotochemikálie 

✗   pesticidy 

✗   zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti (teploměry) 

✗   olej a tuk (kromě jedlého) 

✗   barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice 

✗   detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky) 

✗   léčiva 

✗   baterie a akumulátory 

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

N

Trasa	B			7.	7.	(sobota)	

•  ul. Skuteckého (parkoviště proti domu 1085)  8.00 –  8.20

•  ul. Laudova (slepé rameno – nad ZŠ)  8.30 –  8.50

•  ul. Nevanova (u č. 1079)  9.00 –  9.20

•  ul. Nevanova (u prodejny Žabka č. 1050)  9.30 –  9.50

•  ul. Mrkvičkova (dle možnosti zastavení) 10.00 – 10.20

•  ul. Na Fialce I. 10.30 – 10.50

•  ul. Brunnerova (parkoviště) 11.00 – 11.20

•  křižovatka ul. Březanova - U Boroviček 11.30 – 11.50

Ing. Vladimíra Šrámková, 
Odbor životního prostředí a dopravy

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.

Trasa	C			2.	8.	(čtvrtek)	

•  křižovatka ul. Bendova – Bazovského (u parkoviště) 15.00 – 15.20

•  ul. Makovského (u č. 1394 – vjezd do podz. garáží) 15.30 – 15.50

•  ul. Galandova (u č. 1246) 16.00 – 16.20

•  ul. Španielova (u školy) 16.30 – 16.50

•  křižovatka ul. Španielova – Žufanova (parkoviště) 17.00 – 17.20

•  ul. Socháňova (slepé rameno – u školy) 17.30 – 17.50

•  ul. Vondroušova (u výtopny – u stání kontejnerů) 18.00 – 18.20

•  ul. Jiránkova (parkoviště) 18.30 – 18.50
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Ve dnech 5. – 7. června bylo prováděno kosení trávy, což považuji při 
současném suchém období za naprostý nesmysl. Ona se prakticky žádná 
tráva nevyskytovala a pracovníci vlastně „kosili“ pouze hlínu a vznikalo 
tak pouze prašné prostředí na chodnících.
Není to poprvé, co se takto provádí úprava travního porostu na území 
Řep.
Je to něco podobného, jako když se někdy v minulosti provádělo kropení 
ulic, i když současně pršelo.
Mám takový pocit, že náklady na provádění úpravy travního porostu ne-
jsou malé a někdy v období sucha zbytečné.

S pozdravem
J. Hájek, Skuteckého ulice

Vážený pane Hájku,
při intenzivním sečení nezavlažovaných travnatých ploch v intravilá-
nech obcí občas dochází k situacím, kdy vlivem dlouhodobého sucha 
tráva žloutne, zasychá a zdánlivě neroste. V trávnících ovšem rostou 
různé plevele, které koření hlouběji a dostanou se tak ke zdrojům vody, 
na které trávy nedosáhnou. Jejich hlubší a rozvinutější kořenový sys-
tém z půdy intenzivně odsává až dvakrát tolik vody než tráva. Tím se 
zvětšuje i plocha listů, která zamezuje růstu a správnému odnožování 
trávníků. Další aspekt nesekaných plevelů je jejich vykvetení a násled-

né vysemenění. To zapříčiňuje rozmnožování plevelů 
v trávnících i v dalších obdobích a je výrazně nežá-
doucí. I trávníky lokálně, v místech s větší vlhkostí, 
většinou na celodenně zastíněných místech, rostou rozdílně od míst ce-
lodenně osluněných. V těchto místech při absenci pravidelné seče může 
docházet k přerůstání trávy a jejímu drnování, což v důsledku zhoršuje 
kvalitu trávníku. Celková travnatá plocha tak po určité době začne vypa-
dat neudržovaně. 
Ze všech výše uvedených důvodů je proto vhodné udržovat plochu pra-
videlným sečením v určité výšce tak, aby nedocházelo ke snižování výš-
ky travnatých ploch na plně osluněných místech, ale zároveň udržovat 
správnou výšku trávníků na místech s vyšší vlhkostí a nedopustit vykve-
tení plevelů, které jsou v těchto trávnících hojně zastoupeny.
Sekání je proto nutné i v místech, které z laického pohledu není třeba 
sekat. Při detailnějším posouzení z hlediska výše uvedených okolností 
však dojdeme k závěru, že intenzivní pravidelné sečení je zároveň pre-
vence pro udržení statusu quo našich travnatých ploch v obcích, které 
samy o sobě často nejsou v nijak lichotivém stavu.

S pozdravem
Mgr. David Zlatý,

vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy

Poznámka k úpravě trávníků v Řepích

Dobrý den, 
ráda bych se zeptala, kdo rozhodl o současné otvírací době sportovního 
areálu pro veřejnost (pouze sobota, neděle: 13 – 18 hod., za příznivého 
počasí, a pokud nebude probíhat akce klubu). Je to nefér vůči všem dě-
tem, které tento areál rády navštěvovaly a pro rodiče signál, koho příští 
volby rozhodně nevolit. 

Děkuji Holubová 

Vážená paní Holubová,
sportovní areál ÚAMK Bikrosclub Řepy je sportovištěm kde trénují děti, 
talentovaná mládež a reprezentace BMX ČR. Není to dětské hřiště!!!! To-
to sportoviště v roce 1986 vybudovali původní členové a po celou dobu 
provozuje Bikrosclub Řepy, původně zřízený pod Svazarmem a následně 
pod ÚAMK. Celý tento sportovní areál je majetkem ÚAMK Bikrosclubu 
Řepy na pozemku MČ Prahy 17. Areál vznikl za podpory Svazarmu, ÚAMK, 
MŠMT, Magistrátu hl. města Prahy, MČ Praha 17, Letiště Praha, Českého 
svazu cyklistiky, Pražského cyklistického svazu, sponzorů a členů klubu, 
kteří vynaložili nemalé úsilí při realizaci tohoto projektu do stávající 

podoby. BMX je od roku 2008 olympijským sportem. Jako v jiných vrcho-
lových sportech, potřebují sportovci pro svůj trénink klid a prostor. Po-
třeby našich sportovců a nárůst členské základny s sebou přináší určitá 
provozní opatření. I přesto zůstáváme sportovištěm, které je zdarma 
přístupné veřejnosti. Dráha je určena pouze k jízdě na kole!!!!
Otvírací doba pro veřejnost: sobota, neděle: 13 – 18 hod.	(za příznivého 
počasí, a pokud nebude probíhat akce klubu).
Prosíme, přečtěte si a respektujte provozní řád a pravidla, udržujte po-
řádek, neničte areál a užívejte si jízdu!!! 
Sportovní areál je monitorován kamerovým systémem. Svým vstupem 
návštěvník/uživatel souhlasí s pořizováním a zpracováním osobních dat 
a záznamů. O otvíracích hodinách pro veřejnost rozhodlo vedení klubu, 
nikoliv MČ Praha 17.
Provozovatelem ani zřizovatelem není MČ Praha 17, ale sportovní klub 
ÚAMK Bikrosclub Řepy. Pokud máte problém, neřešte jej přes MČ Pra-
ha 17, řešte to přímo s námi. 

Lukáš Tamme
www.bikrosclubrepy.cz 

Sportovní areál ÚAMK Bikrosclub Řepy pro veřejnost

Přistavované kontejnery budou s obsluhou. 

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

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

Biovoky jsou financovány z prostředků Magistrátu hlavního města Prahy. 

UPOZORNĚNÍ!

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

Stanoviště	BIOVOK:	 ČERVENEC
•		 8.	7.	(ne)	 	 9–12	hod.		 Parkoviště	u	objektu	Bílý	Beránek	(ul. Šímova)

•		 8.	7.	(ne)	 13–16	hod.	 Parkoviště	Hofbauerova	x	Žufanova

•	14.	7.	(so)	 	 9–12	hod.		 Ke	Kulturnímu	domu	x	U	Boroviček

•	28.	7.	(so)	 	 9–12	hod.	 Křižovatka	ul.	Laudova	x	K	Trninám

Stanoviště	BIOVOK:	 SRPEN
•		 5.	8.	(ne)	 13–16	hod.		 Parkoviště	ul.	Na	Moklině
•	18.	8.	(so)	 	 9–12	hod.		 Parkoviště	u	objektu	Bílý	Beránek	(ul. Šímova)
•	19.	8.	(ne)	 	 9–12	hod.	 Parkoviště	Hofbauerova	x	Žufanova

Kam s bioodpadem
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Odstranění	protihlukového	opatření	

První krok rekonstrukce Slánské, tedy odstranění toho, co bylo původ-
ně protihlukové opatření má konkrétní termín. Termín nám byl slibován 
vlastně pokaždé, ale teď nám bylo sděleno přesné datum, kterým bude 
zahájena první etapa rekonstrukce Slánské. Myslím, že si všichni ten 
2. červenec 2018 budeme pamatovat. 
Odstranění začne tedy v pondělí	2.	července a přinese i zásadní do-
pravní omezení. Nejprve bude demontována část ve směru Bílá Hora 

a tím také dojde k úplné uzavírce obou jízdních pruhů, doprava bude 
v obou směrech vedena ve druhé části Slánské. Stejným způsobem pro-
běhne odstranění části ve směru Plzeňská. Předpokládaná doba prací je 
dva měsíce. Křižovatka Bazovského/Skuteckého má zůstat v provozu. 
Podrobnější harmonogram prací budeme průběžně aktualizovat, důle-
žité je, že se snad konečně začne.

Martin Marek, 
místostarosta 

Známe termín rekonstrukce na Slánské!

Z důvodu omezení stresových faktorů u nově vysazených stromů se zástup-
ci Úřadu městské části Praha 17 rozhodli vyzkoušet systém samozavlažo-
vacích vaků u vzorku vytipovaných lokalit. V horizontu několika měsíců 
dojde k vyhodnocení přínosu a případnému rozšíření. Vaky by měly vylep-
šit vitalitu výsadeb postupným zavlažováním o velikosti 57 litrů u jedno-
ho stromu při plnění 1 x týdně. Při klimatických podmínkách, které nyní 
panují, jde o modernizující prvek, který by měl současně snížit náklady na 
klasickou zálivku.

Mgr. David Zlatý,
vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy

Foto: Odbor OŽPD

Samozavlažovací vaky

Přibližně od druhé poloviny května se ve Španielově ulici a jejím bezpro-
středním okolí ozývaly nocí podivné, vrzavé, velmi intenzivní zvuky. Šlo 
o hlasy mláďat, bohužel stále vzácnějšího, kalouse ušatého, kterému vy-
hovuje dostatek krytu ve vzrostlejších stromech, které tady snad zůstanou 
zachovány.
O užitečnosti sov je informací dost, a tak jsme rádi, že je tu máme a že se 
jim snad u nás bude líbit a dařit.

Dan Vávra,  
Španielova ulice Foto: Dan Vávra

Sovy v Řepích

V červenci se již veřejnosti zpřístupní nový sportovní prostor, na je-
hož realizaci se v posledních týdnech usilovně pracovalo na místě 
nevyužité plochy po armádě, která je součástí školního areálu v Lau-
dově ulici. 
Tento Workout Park je kombinací venkovního fitness a parkouro-
vých prvků a věřím, že se u nás, v Řepích, nalezne mnoho příznivců 
a nadšenců pro tento druh sportovního vyžití. 

Martin Marek,
místostarosta

Vizualizace

WORKOUT PARK
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V květnovém čísle našeho zpravodaje jsme vás 
informovali o tom, že poutní areál Panny Marie 
Vítězné na Bílé Hoře se stal Národní kulturní 
památkou. Věřím, že tato informace potěšila 
nejen všechny místní, ale snad každého člověka 
s úctou ke kultuře a dějinám. 
Vždyť historie poutního místa se začala psát těs-
ně po bitvě na Bílé hoře, kdy zde stávala jedno-
duchá kaple, postavená v letech 1622–24.
Na popud císaře Ferdinanda II. zde měl být ná-
sledně vybudován klášter servitů, který by při-
pomínal právě vítězství císařských vojsk ve zmí-
něné bitvě. Do dalšího osudu tohoto místa však 
zasáhla třicetiletá válka, původní kaple byla 
značně poškozena v roce 1634 po vpádu Švédů 
a následně došlo k její přeměně na kostnici.
Kaple byla obnovena a znovu vysvěcena v ro-
ce 1704 a následně došlo k postupnému rozšiřo-
vání a stavebním úpravám celého areálu. Stavba 
ambitů včetně křídel spojujících ambit s koste-
lem byla ukončena v roce 1729. Areál kláštera 
byl zrušen na základě dekretu císaře Josefa II. 
v roce 1785. Poutní místo bylo pak obnoveno 
v roce 1811 a v roce 1827 přešlo do správy břev-
novských benediktinů.
Ani novodobá historie však nebyla k poutnímu 
místu příliš milosrdná. Za druhé světové války 

zde sídlila Luftwafe a protiletecká obrana letiště 
v Ruzyni. V době komunismu byl sice kostel pří-
stupný, ale hospodářské budovy byly využívány 
k odposlechům zahraničních hovorů.
Na lepší časy se začalo blýskat až po roce 1989, 
kdy byl celý areál vrácen do majetku řádu bene-
diktinů, od roku 2007 zde mají svůj klášter sest-
ry benediktinky z opatství Proměnění Páně – ko-
munita Venio.
Benediktinky se snaží od svého příchodu místo 
neustále zvelebovat, za což jim nepochybně pa-
tří velký dík. Probíhaly zde stavební práce, které 
nejen zvelebily celý areál, ale také se např. po-
dařilo původní hospodářská stavení přebudovat 
do podoby přízemní budovy s pěti hostinskými 
pokoji. 
Byla také, mimo jiné, vyměněna dlažba kolem 
kostela a tím došlo ke snížení vlhkosti, kte-
rá je spolu se zasolením zásadním problémem 
místních zdí. Sestry benediktinky řešily opravu 
fresek, které byly kdysi necitlivě zres tau ro vá ny, 
a ničila je plíseň. Pracovaly na opravě kostela 
a celého areálu a právě díky jejich úsilí se poda-
řilo areál dovést do současné podoby.
Práce na opravě celého místa však samozřejmě 
nekončí a na jejich pokračování je třeba také fi-
nančních prostředků. Pomoci svým dílem může-

te i vy, např. účastí na benefičních koncertech, 
které se zde pořádají.
Jeden z nich, benefiční koncert pro Bílou Horu, 
se konal v neděli 10. června. Na nádvoří poutní-
ho místa vystoupil dětský soubor MUSICA MAR-
CATO pod vedením Veroniky Kopecké. Po zahá-
jení od sester benediktinek přítomné pozdravila 
také starostka MČ Praha 17 Jitka Synková, která 
přítomným popřála hezký kulturní zážitek.
V podání tohoto dětského sboru si přítomní měli 
možnost poslechnout skladby A. V. Michny, S. Jo-
plina, ale také lidové písně a filmové melodie.
Na malou chvíli koncert sice přerušil letní déšť, 
ale posluchači se přesunuli pod ambity, kde si 
vychutnali druhou půli koncertu.

Srdečně vás tedy zveme na další koncert 
v ambitech:
23. září v 16 hodin SEO CAI
Již druhý koncert tohoto italského mužského 
sboru uvede opět chrámový smíšený sbor CAN-
TUS AMICI pod vedením Lukáše Dobrodinského.

Více informací na www.benediktinky.cz 
nebo benediktinky@centrum.cz

-ras-

Benefiční koncert pro Bílou Horu

Foto: -ras-



Programy pro řepské seniory léto 2018 

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

PhDr. Jindřich Kadlec, ředitel CSZS

Klub	seniorů	Průhon
Klub vede Ivana Jelínková.
Po dobu letních prázdnin setkání seniorů pro-
bíhá v CSZS, Bendova 1121, a to každou středu 
od 9 do11 hod.
Program na tyto měsíce je volný.
Po letních prázdninách se setkávání koná opět 
v Klubu 17, Socháňova 1221.

Klub	seniorů	Centrum
Setkávání vždy v úterý od 9 do 11 hodin v CSZS, 
Bendova 1121, Praha 17. 
Klub vede Jitka Hanzlová. 
Po dobu letních prázdnin setkání seniorů pro-
bíhá v CSZS Bendova 1121 Praha 6 ve stejném 
čase od 9 do 11 hod.
Program na tyto měsíce je volný.

Klub	aktivního	stáří	(KLAS)
Klub vede Karla Stýblová.
Po dobu letních prázdnin zavřeno.

Klub	Gemini	(zdravotně	znevýhodnění)

Klub vede Martin Prouza.
Po dobu letních prázdnin zavřeno.

Klub	seniorů	Řepy	(KSŘ)
Klub vede Mária Szitányiová.
Po dobu letních prázdnin zavřeno.

červenec	2018

	 3.	7. – Bowling, 15 – 17 hod.
	 4.	7. – Aquapark Barrandov, 11 – 16 hod.
	 6.	7. – Státní svátek – zavřeno
10.	7. – Mini golf, 11 – 16 hod.
11.	7. – Kino, 11 – 16 hod.
13.	7. – Volný program v Klubu 17, 15 – 20 hod.
17.	7. – Prokopské údolí, 11 – 16 hod.
18.	7. – Lezecká stěna Ruzyně, 15 – 19 hod.
20.	7. – Volný program v Klubu 17, 15 – 20 hod.
24.	7. – Laser Game, 15 – 20 hod.
25.	7. – Motokáry Zličín, 11 – 16 hod.
27.	7. – Volný program v Klubu 17, 15 – 20 hod.
31.	7. – Mini golf, 11 – 16 hod.

srpen	2018

	 1.	8. – Aquapark Barrandov, 11 – 16 hod.
	 3.	8. – Volný program v Klubu 17, 15 – 20 hod.
	 7.	8. – Kino, 11 – 16 hod.
	 8.	8. – Bowling, 15 – 17 hod.
10.	8.	– Volný program v Klubu 17, 15 – 20 hod.
14.	8. – Volný program v Klubu 17, 15 – 20 hod.
15.	8. – Laser Game
17.	8. – Volný program v Klubu 17, 15 – 20 hod.
21.	8. – Volný program v Klubu 17, 15 – 20 hod.
22.	8.	– ZOO, 9 – 17 hod.
24.	8. – Volný program v Klubu 17, 15 – 20 hod.
28.	8. – Volný program v Klubu 17, 15 – 20 hod.
29.	8. – Grilování s Klubem 17
30.	8. – Volný program v Klubu 17

INFORMUJEME
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Plán Klubu 17                                                               léto 2018

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

Přihlášky na akce si můžete vyzvednout v Klubu 17 u vedoucích od druhé poloviny června.  
Na každou akci musí být uveden podpis zákonného zástupce. Počet návratek je omezen.

KKC Senior fitnes z.s. 
zve všechny příznivce zdravého pohybu na čerstvém  

vzduchu na prázdninové vycházky do přírody. 
Hůlky Nording walking vítány.

Aktuální termíny vám sdělí naši lektoři:

Mgr. Jitka Hlaváčková – 739 623 410

Jan Šiml – 732 381 138

Pojďte s námi na procházku

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všem přejeme krásné léto!
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Komunitní centrum Řepy – program aktivit na červenec

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

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

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

Středa	 9.30	–	10.30	hod.	Zdravotní	cvičení
18	–	19	hod.	Jóga	pro	seniory
Poslední středa v měsíci – odborná	přednáška	z	oblasti	finanční	gramotnosti	a	bezpečnosti	seniorů:
25. 7. od 13 hod. – Obrana proti manipulaci v mezilidských vztazích

Čtvrtek 13.30	–	15.30	hod.	Podpora	zdravého	životníhu	stylu
Téma	měsíce:	Mozkový	jogging	a	trénování	paměti
12. 7. – Jak trénovat a cvičit mozek? Úvodní přednáška 
19. 7. – Trénování paměti – workshop
26. 7. – Trénování paměti – workshop

Pátek 7.30	–	8.30	hod.	Zdravotní	cvičení

ČAPS
ČESKÁ ASOCIACE

PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Červen je měsíc, který je určitě spojen s předáváním vysvědčení. Naše ra-
tolesti si domů přinášejí s patřičnou hrdostí a pýchou nejen ta vysvědčení 
školní, ale také vysvědčení z různých kurzů a kroužků. Nejinak je tomu však 
i u našich seniorů.
Řepští senioři, kteří se účastnili PC kurzů, jež pravidelně pořádá Centrum 
sociálně zdravotních služeb, si pro svá vysvědčení přišli v úterý 5. červ-
na. A je jasné, že tato osvědčení převzali s patřičnou pýchou. Je třeba si 
uvědomit, že v seniorském věku může být pro mnohé získávání nových 
znalostí přeci jen o něco složitější, než tomu bylo dříve. A těžší to je pro 
naše seniory o to víc, že se učí pracovat s moderní technikou, kterou dří-
ve vlastně používat mnoho nemuseli. Své uznání jim vyjádřil ředitel CSZS 
PhDr. Jindřich Kadlec a také starostka Mgr. Jitka Synková, která přítom-
ným osvědčení osobně předala. Nechyběly ani gratulace k úspěšnému ab-
solvování kurzu od lektorek – Mgr. Dany Kropáčové a Mgr. Hany Veselkové.
My se samozřejmě ke gratulacím připojujeme a přejeme všem absolventům 
hojné využití nabytých poznatků v praxi. -ras- Foto: -ras-

Další běh PC kurzů pro seniory byl ukončen

Dne 15. května 2018 zjistil strážník při pochůzce v ul. Socháňova, že při venčení tří psů mladá žena neuklidila exkrement po 
jednom z nich. Na výzvu, aby tak učinila, odpověděla strážníkovi hrubými slovy a odmítla mu předložit průkaz totožnosti. Pro-
tože se jedná o přestupek, na který občané neustále poukazují, strážník ji hodlal předvést na Policii ČR ke zjištění totožnosti. 
Žena se však na něj vrhla, bila jej a kousala. Další strážníci přispěchali na pomoc a následně ženu z Prahy 2 znehybnili a na 
místě předali policistům PČR pro podezření z trestného činu útok na úřední osobu.

MĚSTSKÁ POLICIE PRAHA
Obvodní ředitelství Praha 13, Lýskova 1593, Praha 5 - Stodůlky
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Neděle 9. 9. 2018 od 14.00 hod.
zahrada Domova sv. Karla Boromejského 
K Šancím 50, Praha-Řepy 

Jožka Šmukař 
s cimbálovou muzikou

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

Kapela Jauvajs 
tradiční irská hudba s folkovými prvky

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

Vinobraní
v Klášteře
pátý ročník

s podporou

www.domovrepy.cz

výtěžek ze vstupného je příspěvkem
do veřejné sbírky vyhlášené 

na podporu činnosti 
a provozu Domova

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

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

inobraní
v Klášteře

vstupné dobrovolné

1.	8.–	30.	9. „Mýma	očima:	SRPEN	1968“ – výstava dosud nezveřejně-
ných fotografií Jaroslava Vašíčka z období okupace naší republiky voj-
sky Varšavské smlouvy. Refektář, vstup volný.

12.	8.	Kytarový	recitál	brazilského	kytaristy	Bruna	Madeiry s názvem 
„The Guitar in the Americas“, na programu skladby autorů ze Severní 
a Jižní Ameriky.
Kostel sv. Rodiny, od 17.00 hod., vstupné dobrovolné.

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

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

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

Domov	sv.	Karla	Boromejského
program na srpen a začátek září 2018

Řepský sousedský sbor 
vystoupí   

12.8. 2018 od 17.00 h 
v poutním místě  

Panny Marie Vítězné 
na Bílé Hoře 

ŘEPSKÝ SOUSEDSKÝ SBOR 

Najdete nás 
také na Facebooku 
KinobusCZ

Informace o programu na: 
www.dpp.cz/kinobus

DPP Vám opět přiváží české  
i zahraniční filmy ZDARMA.

PROGRAM:

ŘEPY

18. 6. - 6. 9.

11. ROČNÍK

Začátky promítání vždy po setmění. 

Orientační čas zahájení  
je od 21.30 hodin

Travnatá plocha 
před budovou ÚMČ,

zastávka Řepský hřbitov, linka 225

 9. 7. pondělí  Tři billboardy kousek 
za Ebbingem

 10. 7. úterý T2 Trainspotting
 11. 7. středa Bába z ledu
 12. 7. čtvrtek Alibi na klíč
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Pra obyče j ná zv í ř ata
výstava věnovaná 

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

živočichové, fotografie, kresby

Řepská 
zoologická 
skupina

KC Průhon

Socháňova 1220/27, 

163 00 Praha 6 - Řepy

DDM hl. m. Prahy

Logotyp  DDM hl. m. Prahy Základní verze  plnobarevný CMYK

Za základní verzi logotypu se považuje verze na této straně.

4.–27 . zář í 2018
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Léto je v plném proudu a přípravy našeho týmu na 2. ročník sousedského 
festivalu Zažít Řepy Jinak 2018 na tom nejsou o mnoho jinak. Po třech pro-
běhnuvších akcích pod touto hlavičkou jsme se již otrkali, každý z nás ví, 
co má dělat a také zároveň víme, co od sebe každý můžeme očekávat. O to 
víc nás to baví a reakce partnerů a vás, sousedů, ať už starých známých, 
kteří to s námi táhnou od začátku, tak i nových, kteří s námi do toho jdou 
poprvé, nás naplňuje nadějí a novou energií. Jsem přesvědčen, že i letos 
bude na co se těšit a že v duchu našeho hesla „Vždy trochu jinak!“ na vás 
čeká nejedno překvapení. 
Pokud odhlédnu od samotného programu, který vám zde nastíním 
v hrubých obrysech, neb jej stále pilujeme, se jistě o to největší překvapení 
postarala samotná radnice naší městské části. Přestože je to momentálně, 
vzhledem k probíhající rekonstrukci přilehlého domu ve Vondroušově ulici 
poněkud hůře dostupné, možná si někteří z vás všimli, že ve svahu, kde 
bylo během loňského ročníku umístěno tzv. druhé podium, přibyly lavičky. 
Radnice tak dostála svému rozhodnutí z konce minulého roku, kdy Rada 
městské části odsouhlasila vybudovat na tomto místě přírodní amfiteátr. 

Pravda, dlouho se nic nedělo, a tak jsa hnán zvědavostí a do jisté míry 
osobním zájmem, oslovil jsem radnici, zda by mi neposkytla více informací 
a zda se skutečně začne v této věci něco dít, nejlépe ještě letos. Byl jsem 
odkázán na místostarostu Martina Marka, který tuto záležitost má v gesci. 
Jal jsem se ho obtěžovat zvídavými dotazy, zda již byly podniknuty nějaké 
kroky a podobně. Navrhnul mi osobní setkání a informoval mě o tom, že 
záměr vybudovat v tomto místě přírodní amfiteátr nosí v hlavě už několik 
let a právě náš sousedský festival byl tím impulsem, který pouhou myšlenku 
posunul k realizaci. Bylo mi řečeno, že v plánu není vytvořit oficiální diva-
delní scénu, ale spíše místo sdíleného odpočinku a klidného setrvání nejen 
u příležitosti veřejných vystoupení, ale například k posezení rodičů s dětmi 
během roku. Co více může lahodit sluchu člověka, který se rozhodl využít 
veřejný prostor v Řepích k pořádání pouličního sousedského festivalu. 
Nicméně místostarosta Marek přiznal, že ne vždy se v minulosti podařilo 
umístit lavičky na to správné místo a proto nás požádal o pomoc, jakým 
směrem se vydat a jak celý projekt uchopit. Výzvy jsou zde od toho, aby se 
přijímaly a vize aby se realizovaly. Dovolil jsem si iniciovat několik setkání 
s lidmi, kteří tomu rozumějí a mohou pomoci a po posledním společném 
setkání s Mgr. Davidem Zlatým z Odboru životního prostředí a dopravy MČ 
Praha 17, Martinem Chládkem ze společnosti Zahradnictví Chládek, která 
se nám v Řepích stará o úpravy zeleně a s místostarostou Markem se stalo, 
že zhruba v polovině června se ve svahu objevily první „prototypy“ laviček 
a do konce měsíce bylo hotovo. Spolupráce radnice a občanů v praxi. Ukáz-
ka toho, že když je vůle, mohou se věci dát do pohybu. Nechci tvrdit, že 
máme to nejlepší vedení na světě a také nebudu zakrývat, že nás radnice 

nepodporuje. Chci jen říct, že když se 
člověk o dění kolem sebe zkusí trochu 
zajímat a začne se s lidmi bavit, leccos 
se dozví, může představitele města po-
strčit a leccos alespoň z části ovlivnit. 
Ostatně od toho tu jsou.
V souvislosti s touto novinkou jsme se pokusili lehce upravit dramaturgii 
festivalu a rozdělíme rovnoměrně účinkující mezi dvě podia, tak jak tomu 
bývá na jiných, nepoměrně větších, festivalech. Tedy mezi toto tzv. malé 
a hlavní podium, které bude umístěno, stejně jako minulý rok, na konci 
Socháňovy ulice mezi KC Průhon a Supermarketem Albert. Třetí scéna pak 
bude také již tradičně a osvědčeně umístěna v zahradě Klubu 17, jehož 
vedení, tedy Centrum sociálně zdravotních služeb, nám opět přislíbilo 
partnerství na této oslavě sousedství. 
A na co či na koho se tedy můžete těšit? Nerad bych prozrazoval úplně vše, 
ale nějaké jistoty a radosti vám sdělím rád a s chutí. Účast nám jako hlavní 
hvězda dne potvrdila hudební skupina „Houpací koně“, která je známou 
a v alternativních žebříčcích ceněnou a téměř již ikonickou formací. Dále 
vystoupí spřátelená hudební skupina „The Radicals“, s Řepy již neoddě-
litelně spojená stejně jako hudební těleso „JJ Jazzman“ nebo například 
„Řepský sousedský sbor“. 
Děti se mohou těšit na venkovní divadelní představení „O třech prasát-
kách“, právě v nově zřízeném amfiteátru. V zahradní scéně si pak kromě 
velkého množství výtvarných dílniček budou děti moci vyzkoušet a naučit 
se moderovat živé vysílání v rádiu nebo „z terénu“ pod taktovkou interne-
tového radia Nonstopradio.cz, které vlastní manželský pár z Řep, a které 
bude mít připraveno vícero dalších překvapení a zábavy. 
Celé toto sousedské setkání pak doplní chill out zóna, kde si budete moci 
zacvičit jógu s profesionální instruktorkou, dozvědět se něco o správné 
životosprávě a očistě nejen těla, ale i ducha anebo si protáhnout svaly 
pod dozorem profíků z Fitness Club Řepy. A hlavně! Budete si moci přinést 
nebo zřídit svůj vlastní stánek v připravované sousedské tržnici, která bu-
de umístěna právě na spojnici mezi hlavním podiem a amfiteátrem. Tedy 
přímo před KC Průhon, který se stal vedle Úřadu MČ Praha 17 a sdružení 
Auto*mat, k jehož iniciativě Zažít město Jinak se hlásíme, opět hlavním 
partnerem 2. ročníku našeho sousedského festivalu. 
V této tržnici vám umožníme prodat cokoliv, co vás napadne. Od použitého 
oblečení, sportovního náčiní, hraček, bižuterie, nádobí a spotřebičů, jak 
tomu bylo v dubnu na Velkém bazaru až po domácí koláče a všelijaké po-
chutiny dle tradičních a zaručených rodinných receptů!
Krom toho si v komerční zóně budete moci dojít na masáž k nevidomým 
masérům z Novidy nebo se občerstvit u některých z komerčních stánků. 
Posezení bude opět zajištěno.
Inu není toho málo, avšak ujišťuji vás, že to zdaleka není vše!

A kdy že se toto společenské dostaveníčko koná? V	sobotu	8.	9.	2018	od	
12	do	20	hod. a opět nás najdete v Socháňově ulici a v prostorách kolem 
KC Průhon a Klubu 17.
Všichni jste srdečně zváni. 
Kdokoliv z vás by měl chuť nabídnout své produkty, zboží nebo služby, ne-
váhejte nás kontaktovat na emailu dirbak@seznam.cz. Vítáme sousedy, 
domácí výrobce i umělce, ale i místní instituce, podnikatele a živnostníky.
Sledujte nás také na FB profilu Zažít Řepy a Zažít Řepy Jinak 2018!
Těšíme se na vás!

Za celý realizační tým
Josef Dirbák, hlavní koordinátor  

#Zažít Řepy Jinak 2018 – 2. ročník  
sousedského festivalu se blíží!

Foto: Hana Pudilová
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8. 9. 2018
12:00 - 20:00 HOD
PŘED KC PRŮHON
SOCHÁŇOVA ULICE

2. rocník
ORIGINÁLNÍHO POULIČNÍHO
SOUSEDSKÉHO FESTIVALU

,,,

3 PODIA
5 zánrových zon:

HUDBA, DIVADLO, TANEC, RELAX
A SOUSEDSKÁ TRŽNICE (BURZA).

DÁLE DOPROVODNÝ PROGRAM
A OBČERSTVENÍ.

,
,, , , ,

Zápojte se!
RÁDI VÁM POSKYTNEME

PROSTORY, STAČÍ SE JEN OZVAT!
KONTAKTUJTE NÁS NA
DIRBAK@SEZNAM.CZ

A5 - zazit repy 2018.indd   1 25.6.2018   10:16:30

Přinášíme vám výsledek ankety, která proběhla v měsíci dubnu na toto té-
ma. Děkujeme všem, kteří se do ní zapojili, ať se jedná o 97 % občanů Řep 
nebo o 3 % obyvatel jiných částí Prahy. Čas na zodpovězení otázek si na-
šly především ženy - 71 %. Téměř polovina respondentů sportuje dvakrát 
v týdnu a jedna třetina jedenkrát v týdnu, ostatní spíše příležitostně. Za 
své sportovní aktivity je více než polovina občanů ochotna 
zaplatit do 100 Kč, čtvrtina do 80 Kč a poslední čtvrtina i ví-
ce než 100 Kč. Nejraději, 51 % dotázaných, chodí plavat – 
a to samostatně, 19 % se věnuje kolektivním sportům, 18 % 
navštěvuje skupinové lekce jako je aerobic, bojové sporty 
apod.
Ve dvou sportuje 8 % účastníků ankety. Z připojeného grafu 
je vidět, že se opravdu velké procento respondentů těší na 
otevření bazénu, ale uvítali by i širší škálu nabízených spor-
tů jako například taneční lekce pro seniory a moderní tanec 
pro dospělé, lukostřelbu, střelbu nebo více jógy. 
V otázce, která chtěla zmapovat, zda máme v Řepích dosta-
tečné zázemí pro sporty, zaznělo – nemáme. Senioři jsou 
s nabídkou v Řepích více než z poloviny spokojeni. Mladší 
generace ale jen z jedné třetiny a zbytek respondentů jezdí 
za svou aktivitou mimo Řepy nebo alespoň za částí z nich. 
A odkud čerpáte informace? Téměř polovina z účastníků an-
kety využívá časopis Řepská 17. Dalším zdrojem je internet 
a také informace od známých. Mezi náměty ke zlepšení in-
formovanosti zazněla potřeba aktuálních informací na face-
booku, ale také webové stánky věnující se sportu a kultuře. 

Celkově z ankety vyplývá, že Sportovní centrum Řepy bude vítaným do-
plněním nabídky v Praze 17 a mnohým z vás umožní nedojíždět za plavá-
ním nebo sportováním.

Mgr. Naděžda Zemanová,
vedoucí Odboru školství a kultury

Sportujeme rádi

aerobik	
1%	

badminton	
4%	 běh	

2%	

body	forming	
1%	

bruslení	
2%	

curling	
1%	

cvičení	pro	seniory	
1%	fotbal	

1%	
házená	

1%	

hokej	
1%	

horolezecká	stěna	
1%	

inline	bruslení	
3%	

jóga	
5%	 kalistenika	

1%	

kolekSvní	sporty	
1%	

krav	maga	
1%	

lukostřelba	
1%	

lyžování	
3%	

moderní	tanec	pro	dospělé	
2%	

plavání	
51%	

poledance	
1%	

procházky	
1%	

sportovní	všestranost	
2%	 squash	

3%	

stolní	tenis	
1%	

střelectví	
1%	 šachy	

1%	

tanec	pro	seniory	
1%	

tenis	
3%	

trx	
1%	

turisSka	
1%	

venkovní	posilovna	pro	seniory	
1%	
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Vydávání	cestovních	pasů	ve	zkrácených	lhůtách
Od 1. července 2018 dochází ke změnám ve vydávání cestovních pasů 
obča nům, kteří potřebují urychleně vycestovat do zahraničí.

Podání	žádosti
Občan může požádat o vydání cestovního pasu ve dvou zkrácených lhů-
tách, a to:
•  V pracovních dnech do 24 hodin, nebo
•  Do 5 pracovních dnů
Občan může žádost o vydání cestovního pasu podat ve zkrácených lhůtách:
•  U kteréhokoliv obecního úřadu s rozšířenou působností („ORP“)
•  V Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22 („ORP“)
•  U Ministerstva vnitra
Občan může při podání žádosti o vydání ces-
tovního pasu zadat své telefonní číslo nebo  
e-mail a na uvedený kontakt mu bude zaslána 
informace o možnosti převzetí vyhotoveného 
dokladu.

Převzetí	cestovního	pasu
Občan může převzít cestovní pas vydaný v pra-
covních dnech do 24 hodin pouze u Minister-
stva vnitra.
Adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C – sta-
nice „Pražského povstání“).

Cestovní pas vydaný do 5 pracovních dnů může převzít na Ministerstvu vni-
tra nebo na obecním úřadu obce s rozšířenou působností či úřadu městské 
části Praha 1 až 22, u kterého podal žádost o jeho vydání.

Správní	poplatky
Občan zaplatí celý správní poplatek při podání žádosti, pokud cestovní pas 
převezme u úřadu, kde žádost podal. Pokud podal žádost u obecního úřadu 
obce s rozšířenou působností či úřadu městské části Praha 1 až 22 a pře-
vezme pas na Ministerstvu vnitra, zaplatí první část správního poplatku při 
podání žádosti a druhou při převzetí cestovního pasu.

Přehled správních poplatků za vydání cestovního pasu ve zkrácených 
lhůtách:

Změny ve vydávání cestovních pasů od 1. července 2018

•  Všechny občanské průkazy se strojově čitelnými údaji budou vydávány 
pouze s kontaktním elektronickým čipem (ruší se vybírání správního po-
platku 500 Kč za vydání občanského průkazu s čipem).

•  Občan se může sám rozhodnout, zda si čip při převzetí dokladu aktivu-
je (může tak učinit i později); aktivace vyžaduje zadání identifikačního 
osobního kódu a deblokačního osobního kódu (4 –10 číslic) – zadání 
není povinné.

•  Aktivovaný čip umožní využívání občanského průkazu při vzdálené au-
tentizaci držitele a k přístupu k identifikačním údajům držitele.

•  Dosavadní občanské průkazy bez čipu zůstávají v platnosti (nebude pro-
váděna hromadná výměna dokladů).

•  Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 mě-
síc budou vydávány pouze z důvodu voleb.

•  Lhůta pro vydání občanského průkazu zůstává 30 dnů, bude však umož-
něno vydávat občanské průkazy za správní poplatek v kratších lhůtách, 
a to v pracovních dnech do 24 hodin nebo 5 pracovních dnů.

•  Občanské průkazy v kratších lhůtách budou vydávat nejen obecní úřady 
obcí s rozšířenou působností (v hl. m. Praze úřady městských částí Pra-
hy 1 a ž 22), ale také Ministerstvo vnitra.

•  Občan může při podání žádosti o vydání občanského průkazu zadat své 
telefonní číslo nebo e-mail a na uvedený kontakt mu bude zaslána infor-
mace o možnosti převzetí dokladu.

•  Převzít občanský průkaz vydávaný v pracovních dnech do 24 hodin lze 
pouze u ministerstva vnitra – adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C – 
stanice „Pražského povstání“.)

Vydání	občanského	průkazu	v	pracovních	dnech	do	24	hodin
POŽÁDAT LZE – u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností 
(V Praze u úřadů městských částí Praha 1 až 22) nebo u Ministerstva vnitra.
PŘEVZÍT LZE – pouze u Ministerstva vnitra.

Vydání	občanského	průkazu	do	5	pracovních	dnů
POŽÁDAT LZE – u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působ-
ností (V Praze u úřadů městských částí Praha 1 až 22) nebo u Ministerstva 
vnitra.
PŘEVZÍT LZE – u obecního úřadu s rozšířenou působností v místě podání 
žádosti nebo u Ministerstva vnitra.

Vydání	občanského	průkazu	do	30	dnů
POŽÁDAT LZE – u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působ-
ností (V Praze u úřadů městských částí Praha 1 až 22), nelze žádat u Mini-
sterstva vnitra.
PŘEVZÍT LZE – u obecního úřadu s rozšířenou působností v místě podání 
žádosti nebo u obecního úřadu s rozšířenou působností, který si občan 
uvede do žádosti za správní poplatek 100 Kč.
Nelze přebírat u Ministerstva vnitra.

Správní	poplatky	za	vydání	občanského	průkazu	pro	občana	
mladšího	15	let
➭  Ve lhůtě do 30 dnů – 50 Kč
➭  Ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 300 Kč
➭  Ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 500 Kč

Správní	poplatky	za	vydání	občanského	průkazu	pro	občana	
staršího	15	let	ve	zkrácené	lhůtě
➭  Ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 500 Kč
➭  Ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 1000 Kč

Změny ve vydávání občanských průkazů od 1. července 2018

Vydání do 24 hodin v pracovních dnech Vydání do 5 pracovních dnů

Občané starší 15 let MV → MV = 6 000 Kč MV → MV = 3 000 Kč

ORP → MV = 4 000 + 2 000 Kč
4 000     2 000 = 6 000 Kč

ORP → MV = 2 000 + 1 000 Kč
2 000        1000 = 3 000 Kč

ORP → ORP = 3 000 Kč

Občané mladší 15 let MV → MV = 2 000 Kč MV → MV = 1 000 Kč

ORP → MV = 1 500 + 500 Kč
1 500       500 = 2 000Kč

ORP → MV = 500 + 500 Kč
500           500 = 1 000 Kč

ORP → ORP = 1 000 Kč
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Pro školní rok 2018/2019 obdržely ředitelky u zápisů 352 přihlášek k před-
školnímu vzdělávání.
V tomto velkém čísle je ale ukryto množství přihlášek několikanásobných, 
kdy rodiče podali přihlášku do více mateřských škol. Přijetím dítěte do 
několika mateřských škol zároveň vzniká situace, že pro jedno dítě jsou 
blokována třeba čtyři místa v různých mateřských školách a jiné dítě není 
v prvním kole do mateřské školy přijato, přestože míst máme dostatek. 
Ředitelky spolu ve věci umístění dětí úzce spolupracují. Rodičům předávaly 
po zveřejnění výsledků zápisu informaci o kroku zpětvzetí přihlášky, díky 
němuž pak mohou doplnit volná místa a přijmout děti i z jiné mateřské 
školy.
Kromě MŠ Bendova tak byly přijaty všechny přihlášené děti narozené do 

31. 8. 2015, jak nám ukládá zákon 561/2004 Sb. – Školský zákon, i když ne 
vždy do mateřské školy, kterou rodiče volí na prvním místě. 
Celkově bylo přijato k předškolnímu vzdělávání 247 dětí. Nyní podle situ-
ace na jednotlivých školách mohou ředitelky doplnit kapacity škol i dětmi 
narozenými po tomto datu, tedy těmi, kterým budou 3 roky až v průběhu 
nového školního roku 2018/2019. Tento proces je velmi zdlouhavý díky zá-
konem určenému pozdnímu datu zápisu a definitivní počty přijatých dětí 
uvidíme proto až v září nového školního roku. 
Vážení rodiče mladších dětí, buďte tedy trpěliví.

Mgr. Naděžda Zemanová,
vedoucí Odboru školství a kultury

Jaký byl zápis do mateřských škol?

MŠ:	Budoucí	počty	dětí	na	území	SO	Praha	17
Kapacity	MŠ*	a	budoucí	počet	dětí	v	daném	území,	střední	varianta	dem.	vývoje

Zdroj: Demografická studie MČ Praha 17, Prognóza vývoje obyvatelstva M. Č. Praha – Zličín, Analýza a prognóza vybavení města v oblasti základního školství 
a předškolní výchovy v hl. m. Praze v roce 2015 a 2020, zpracoval Výzkumy Soukup; * Pouze MŠ zřizované samosprávou

KDE	se	platí	správní	poplatek	za	vydání	
občanského	průkazu	ve	zkrácené	lhůtě:
Pokud bude občan přebírat občanský průkaz 
v místě, kde podal žádost, platí se celý správ-
ní poplatek při podání žádosti. Pokud požá-
dá o vydání občanského průkazu u obecního 
úřadu obce s rozšířenou působností (dále jen 
„ORP“) a převezme občanský průkaz u Minis-
terstva vnitra (dále jen „MV“), vybírá se část 
správního poplatku u ORP a část správního po-
platku u MV.

Vydání do 24 hodin v pracovních dnech Vydání do 5 pracovních dnů

Občané starší 15 let MV → MV = 1 000 Kč MV → MV = 500 Kč

ORP → MV = 500 + 500 Kč
500          500 = 1 000 Kč

ORP → MV = 250 + 250 Kč
250          250 = 500Kč

ORP → ORP = 500 Kč

Občané mladší 15 let MV → MV = 500 Kč MV → MV = 300 Kč

ORP → MV = 250 + 250 Kč
250          250 = 500Kč

ORP → MV = 200 + 100 Kč
200           100 = 300 Kč

ORP → ORP = 300 Kč
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ZŠ Jana Wericha

V úterý 5. června se na školní zahradě ZŠ Jana Wericha naskytla ne-
obvyklá podívaná. Žáci 1. stupně tu v návaznosti na výuku předmětu 
„Člověk a jeho svět“ absolvovali program občanského sdružení Penthea 
„Dravci v letu“. Děti zhlédly běžné i některé vzácné druhy dravců. 
Dozvěděly se, proč jsou lovci v přírodě důležití, seznámily se s jejich 
ochranou a vychutnaly si dokonalé letové ukázky. Dravce si mohly pro-
hlédnout zblízka, většina létala nad dětmi nebo přímo mezi nimi. Ně-
kteří žáci si také vyzkoušeli přílet dravce na ruku, kontakt byl opravdu 
bezprostřední. Silný zážitek tak podpořil nově získané informace a při-
spěl k širšímu povědomí o nezbytné ochraně životního prostředí.

Barbora Bousová

Létající dravci

Letošní rok vyrazila ZŠ Jana Wericha na studijní pobyt do Anglie. Na 
cestu jsme se vypravili v neděli 20. 5. v poledne a vrátili jsme se v so-
botu 26. května. Na cestě jsme strávili zhruba dva dny. I přes to, že by 
se to mohlo zdát jako otrava, všichni si cestu užili a skvěle se navzájem 
poznali. Obzvláště hodina a půl na trajektu, který nás dovezl z Francie 
do Anglie, byl nezapomenutelný zážitek.
První den v Anglii jsme několik hodin strávili v historickém městě Tot-
nes, ze kterého nás vlak dovezl až do Teignmouth, a my se rozdělili do 
hostitelských rodin. V Teignmouth  byl náš meeting point a škola, kte-
rou jsme navštěvovali. Někteří z nás tam i bydleli.  
Pak už byl každý den podobný. Ráno škola od devíti a po třech hodinách 
výuky angličtiny výlet. V úterý do Plymouthu, kde bylo mořské akvári-
um, pak prohlídka města a nakonec vytoužené nákupy. Středeční výlet 
nás zavedl na zříceninu hradu na útesech – Tintagel. Tam byly dokonalé 
výhledy jako z pohádky. Botanická zahrada s obřími skleníky Eden Pro-
ject je jedna z největších na světě, a přesně tam jsme vyrazili ve čtvrtek. 
Pátek už byl náročnější. Vstávání v půl páté ráno nám dalo zabrat, a tak 
v autobuse všichni spali. Asi po čtyřech hodinách jízdy jsme uviděli, 
většina z nás poprvé, Londýn! Tam jsme strávili celých 9 hodin: Tower 

Bridge, Trafalgar Square, Buckingham Palace, Piccadilly Circus…  A pak 
už následovala cesta domů. 
Většina z nás mohla tenhle zajímavý a přínosný zážitek absolvovat díky 
příspěvku MČ Praha 17, za což děkujeme.

Barbora Volfová a Barbora Bousová

Anglie 2018

Foto: Archiv školy

V úterý 22. 5. se žáci 1. stupně Základní školy Jana Wericha zúčastni-
li Atletického trojboje v Základní škole Dědina. Žáci své síly měřili ve 
sprintu na 50 m, skoku do dálky a hodu kriketovým míčkem. Závodu se 
zúčastnilo celkem osm škol a děti byly rozděleny do čtyř kategorií. Mezi 
silnou konkurencí vybojovaly naše nejmladší dívky 1. místo a přivezly si 
tak krásné medaile a pohár. Všichni zúčastnění si za vzornou reprezen-
taci zasloužili pochvalu i drobné odměny. 

Kristýna Klapetková

Atletický trojboj

Foto: Archiv školy

Foto: Archiv školy
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V letošním roce byla opět vyhlášena literární soutěž centra ArtBotič. 
Téma tohoto ročníku znělo „Jak uzdravit nemocný svět“. 
Svůj příspěvek zaslal i Vojta Večerka ze třídy 4. F ZŠ genpor. Fran-
tiška Peřiny. Se svým poetickým příspěvkem se umístil na 2. místě, 
ocenění převzal na slavnostním vyhlášení v refektáři Emauzského 
kláštera. Gratulujeme!

PESIMISTA	UZDRAVUJE	SVĚT
Vojtěch Večerka

Planeta je celá šedá 
a zbavit se toho nedá. 
Protože to nijak nejde, 

tak se na to vykašlejme. 
Vždyť to stejně nepomůže, 
budem na tom ještě hůře!

Mgr. Jarmila Pavlišová

Literární soutěž –  
úspěch Vojty Večerky

ZŠ genpor. Františka Peřiny

Foto: Archiv školy

Dne 17. 5. se družstvo čtyř žáků třídy 5. C ze ZŠ genpor. Františka Peřiny 
ve složení Eliška Jirásková, Antonie Vokáčová, Lukáš Holada a Ondřej 
Požár zúčastnilo obvodního kola Dopravní soutěže mladých cyklistů 
Prahy 6. 
Soutěžící museli absolvovat čtyři disciplíny: pravidla provozu na po-
zemních komunikacích - teoretická část, všichni si napsali test, poté 
tato pravidla uplatňovali v praktické části, což je jízda na dopravním 
hřišti, kterou sledovali a hodnotili policisté. Třetí disciplínou byly zá-
sady poskytování první pomoci a posledním úkolem měly děti prokázat, 
jak ovládají kolo při jízdě zručnosti, kde na ně čekalo osm nelehkých 
překážek.
Naši žáci dosáhli výborných znalostí nejen v teoretické části soutěže, 
ale také v praktických dovednostech. Odměnou za jejich výkony bylo 
pěkné 2. místo.

Mgr. Romana Špaleta,
učitelka ZŠ genpor. F. Peřiny

Opravdu netradiční odpoledne bylo připraveno pro děti z řepské ZŠ ge-
npor. Fr. Peřiny v rámci programu družiny. Přišly se na ně totiž podívat 
děti z Japonské školy, aby jim ukázaly, jak tráví svůj volný čas oni. A že 
bylo na co se dívat a co zkoušet! 
Po úvodním pěveckém vystoupení, do kterého se nakonec zapojily úpl-
ně všechny děti, přišlo na řadu zkoušení kimon, společenské hry, sklá-
dání origami nebo třeba ukázky kaligrafie. Bylo velmi osvěžující vidět, 
s jakým nadšením se děti pouští do zkoušení kimon a k prozkoumání 
neznámých her. Na toto odpoledne budou zcela jistě ještě dlouho vzpo-
mínat.

-mish-

Dopravní soutěž 
mladých cyklistů

Netradiční odpoledne v družině

Mateřská	škola	Socháňova,	
Praha 6 – Řepy, Socháňova 23/1176

p ř i j m e

Uklízečku – nástup od 20. 8. 2018

Učitelku – nástup 27. 8. 2018

Kontakt: 
ředitelka školy: Dana Kadlečková, tel. 734 428 342 

zástupkyně ředitelky školy: Blanka Špátová, tel. 734 428 344   
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V neděli 3. června se uskutečnila v pražském divadle Na Prádle premié-
ra rodinného, pohádkového muzikálu „Kocour v botách“ z dílny autorské 
dvojice Miroslav A. Maxant a Milan Iléš. Řepské Hudební divadlo La Scuola, 
zkráceně HuDiLaS, představilo netradiční zpracování této klasické pohád-
ky, a to jak jinak než prostřednictvím muzikálu. A opět zde zazněly melo-
die, které po poslechu dlouho nedostanete z hlavy.
Výzvou bylo jednoznačně ztvárnění kocoura, kterého se zhostil sám au-
tor Miroslav A. Maxant. Ovšem místo očekávaného převleku využil téměř 
1,5 metru velkou loutku, kterou vedl. A pokud si myslíte, že vás ve zpraco-
vání nic nemůže překvapit, a pohádku znáte, jste na omylu. Od ztvárnění 
rebelské princezny, hlášek a grimas pana krále, hrnců, pánví, a hlavně na-
sazení kuchařky, vtipných komorných, až po tajemného čaroděje Zmara, 
vše bylo promyšleno do posledního detailu, pečlivě nazkoušeno, a přede-
vším – s nadšením sehráno. 
A pokud nyní litujete, že jste premiéru zmeškali, máme dobrou zprávu. Po 
letní pauze bude další představení již 17. září, opět v divadle Na Prádle.

-mish- 

Kocour v botách

Foto: Archiv HuDiLas

Unikátní koncert tří amatérských sborů se usku-
tečnil 5. června v Kulturním centru Průhon. 
Sešly se zde dva řepské sbory (Pěvecký spolek 
Babinský, Řepský sousedský sbor) a jeden přes-
polní hostivický (Hostivický pěvecký sbor), aby 
předvedly ukázku svého současného repertoáru 
a potěšily hudbou nejrůznějších žánrů. 
Zazněly písně lidové, populární, i duchovní; 
české, izraelské, americké i africké. Na závěr té-
měř dvouhodinového koncertu si všechny sbory 
zazpívaly společně Mozartovo Ave verum. Celý 
večer proběhl v příjemné sousedské atmosfé-
ře a byl nejen obohacením pro posluchače, ale 
možná i inspirací pro samotné sbory. 
Zcela jistě to není poslední společné setkání – je 
možné, že se právě zrodila nová sousedská tra-
dice. 

Ivana Štětinová

Řepské sousedské zpívání

Foto: Archiv sborů

Konec školního roku neznamená jen písemky, spoustu učení a horečnou 
snahu vylepšit prospěch ještě na poslední chvíli, ale přináší s sebou různé 
závěrečné besídky, setkání a vystoupení.
Nejinak tomu bylo i v Základní škole Jana Wericha, která v úterý 19. června 
uspořádala v řepské Sokolovně svou tradiční závěrečnou školní akademii.
Hlediště Sokolovny bylo obsazeno do posledního místečka rodiči a praro-
diči, kteří přišli zhlédnout představení dětí z mnoha kroužků školy. A bylo 
opravdu na co se dívat! Představily se děti z kroužku country tanců, ale 
také irských tanců, mažoretky nebo bylo k vidění moderní taneční vystou-
pení. Angličtinu si přítomní mohli oprášit při vystoupení žáků 3. A, kteří 
zahráli pohádku „The little Shack“.
Závěr celého programu samozřejmě patřil končícím deváťákům. Každá ze 
tří devátých tříd si připravila své jedinečné pásmo, kterým udělala jakou-
si tečku za základní školní docházkou. Všem žákům z letošních „devítek“ 
tedy přejeme šťastný přestup na střední školy!                                           -ras- 

Školní akademie ZŠ Jana Wericha

Foto:  -ras-
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Dnešní výlet nás zavede do kraje nad dolním tokem Sázavy. Dostaneme se 
tam vlakem z nádraží Praha-Braník, odjezd např. v 8.43 nebo 9.41 hod. 
Jedná se o středně náročný výlet, ujdeme asi 18 kilometrů krajem, kde se 
2000 let těžilo zlato, v době keltského osídlení rýžováním v Sázavě (tram-
py a vodáky nazývané Zlatou řekou) a jejích přítocích, v dobách následují-
cích již hlubinným dolováním.
Z vlaku vystoupíme ve stanici Jílové u Prahy. Město je však od nádraží 
vzdáleno ještě 3 kilometry. Nalezneme žlutou turistickou značku a té se 
držíme. Vystoupáme kolem několika chatek k samotě Včelní hrádek a na 
nezalesněný kopec – vyhlídku, kde se můžeme na lavičce na chvilku vy-
dýchat a rozhlédnout se. Pak už jdeme po rovince. Cesta nás zavede do 
lesa k zelenobílé značce Naučné stezky Jílovské zlaté doly a my žlutou 
opustíme. To už jsme v obci Studené. Za autobusovou zastávkou sejde-
me ze silnice doprava, po 200 metrech stoupání se k zelenobílé připojí 
červenobílá a obě nás po chvilce dovedou na vrchol Pepř (449 m.n.m.) 
se stejnojmennou rozhlednou. Je to vlastně 30,7 metrů vysoká a volně 
přístupná telekomunikační věž s vyhlídkovou plošinou. Za dobré viditel-
nosti můžeme kromě Jílového a pásma Brd uvidět i Prahu, vysílač Cukrák, 
Petřín, Žižkovskou věž a horu Říp. V jiném směru pak věž zámku Kono-
piště.
Pak již seběhneme do města Jílové u Prahy. Svažité historické náměstí 
nám v dolní části nabízí původně románský kostel sv. Vojtěcha, který byl 
v pozdějších letech zbarokizován. Naproti kostelu je Regionální  muzeum 

s několika stálými expozicemi. Samozřejmě nechybí okruh o těžbě a zpra-
cování zlata, ale i výstava o trampingu, který ve zdejším kraji vznikl. Mu-
zeum je otevřeno celoročně, denně kromě pondělí. Na náměstí je několik 
možností k občerstvení. Pak již stoupáme náměstím kolem historické rad-
nice najdeme zelenou značku, která nás vyvede z města ven. Po dalším 
půlkilometru procházíme Radlíkem. Zde již je pro dnešek stoupání konec. 
Zelená nás vede z kopce lesem a po asi 1,5 kilometru dojdeme do Libře. 
Tam zelená končí, my uhneme doleva na modrou značku a Záhořanský po-
tok a obou se až do konce výletu držíme. Čeká nás posledních asi 7 kilome-
trů cesty po březích potoka krásným zalesněným krajem. Kopečky a jámy 
v okolí (pinky) jsou středověkým pozůstatkem po rýžování, které tu bylo 
intenzivní. Projdeme obcí Záhořany, několikrát přejdeme potok, buď po 
lávce či kamenech a kmenu za pomocí přírodní hole, kterých je tu v okolí 
plno.
Potok již lze nazývat říčkou, přibývají malé jezy a také chatové osady. Blí-
žíme se k ústí do Sázavy. Těsně před železniční tratí modrá končí, vymění-
me ji za červenou, ale to už vidíme Davli, Sázavu a budovu nádraží. Pokud 
nám ujel vlak, můžeme si čekání zpříjemnit posezením u něčeho dobrého 
před nádražní budovou. Šťastnou cestu!

Jan Bösser

Kraj nad Sázavou

Foto: Jan Bösser

Foto: Jan Bösser

Ve čtvrtek 31. května se v KC Průhon konala další oslava našich jubilantů. 
Celé odpoledne bylo jako vždy pečlivě připraveno matrikářkami z Odboru 
občansko-správního a neslo se v příjemné, uvolněné atmosféře.
Přítomné přivítala starostka naší městské části Mgr. Jitka Synková a po-
přála přítomným nejen vše nejlepší k jejich jubileím, ale také příjemný kul-
turní zážitek. O ten se postaraly děti z muzikálové kroužku, který působí 
v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, pod vedením učitele Miroslava Maxanta.
Poté následovaly již osobní gratulace od starostky Jitky Synkové, předání 
dárků a nechybělo ani drobné občerstvení.

Svá jubilea oslavili:
Josef Šubrt, Libuše Stejskalová, Karel Vondruška, Václav Veselý, Antonie 
Vohradská, Věra Pískačová, Jarmila Sýkorová, Vlastimil Bradáč, Milada 
Šedivá, Eva Kotková, Pavel Degťar, Růžena Říhová, Marie Straková, 
Vladimír Vrba, Božena Bašková, Jaroslav Vaněček, Rudolf Šup, Jaroslava 

Čížinská, Zdeněk Hrábek, Jiří Presler, Jana Krbcová, Jana Stejspalová, 
Eva Ošťádalová, Miluše Švajdlerová, Miroslav Čapek, Alois Hendrych.

-ras-

Foto: -ras-

Oslava řepských jubilantů
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Česká asociace pečovatelské služby (ČAPS) dne 31. května uspořádala 
mezigenerační zábavné soutěžní odpoledne pod názvem „Přijďte s námi 
oslavit den dětí“. Bohatý program, živá hudba, občerstvení a vstup zdarma 
byly zárukou pěkného odpoledne. Klub seniorů Řepy a SK Pétanque Řepy 
s radostí přijaly pozvání ke spolupráci na této akci, a to konkrétně uspořá-
dat mezigenerační turnaj v pétanque.
Slavnostního zahájení se ujal ředitel CSZS PhDr. Jindřich Kadlec, jeho zá-
stupkyně Ing. Jaroslava Šimonová a přidal se i místostarosta MČ Praha 17 
Jiří Masopust. Mgr. Markéta Dlouhá, zástupkyně ČAPS pozvala děti k práci 
ve výtvarné dílničce a prozradila, že v tombole budou hezké dárečky; Iren-
ka Horynová pozvala přítomné na bohaté a kvalitní občerstvení a předsed-
kyně Klubu seniorů Řepy pozvala děti na pétanque. Všechno klapalo, jak se 
patří a zvuky španělských rytmů se rozléhaly po celých Řepích.
Na pétanquovém hřišti již byly připravené ateliéry, koule a děti, které 
chtěly soutěžit a vyhrávat. Jaroslav, Kubík, Milan, Sára, Izabela, Matyas, 
Tereza, Vojta a Valentína vytvořili skvělé pétanquové družstvo. Nacvičili si 
přibližování ke košonku, střelbu, hod přes hrazdu a nejvíce oblíbený hod 

do pneumatiky. Každý z nich se do pneumatiky trefil a obecenstvo ocenilo 
jejich výkony potleskem a skandováním. Děti si zahrály i opravdický zá-
pas a pravidla pétanque je přitom učili zkušení hráči Klubu seniorů Řepy. 
Radost dětem sršela z očiček při vyhlašování výsledků. Všichni byli vítězi 
a obdrželi medaile, diplomy, míčky, hopíky a karamelová lízátka. Slova po-
děkování od dětí přímo do mikrofonu byly krásnou tečkou za 1. ročníkem 
mezigeneračního turnaje v pétanque v Řepích.
Pěkné, milé a vtipné dárečky připravili organizátoři mezigeneračního sou-
těžního odpoledne pro 35 účastníků tomboly, kterou úspěšně moderovala 
dvojice Jindřich a Ria.
Na závěr velká gratulace a poděkování České asociaci pečovatelské služby, 
Centru sociálně zdravotních služeb a členům Klubu seniorů Řepy za pří-
pravu a úspěšnou realizaci nádherného projektu pro radost řepských dětí 
a nás všech. Již dnes se těšíme na další mezigenerační soutěžní sportovní 
akce řepských občanů pod vedením MČ Praha 17.

Ing. Mária Szitányiová

Mezigenerační zábavné odpoledne v Řepích

Foto: Mgr. Petr Gruber

V únoru letošního roku proběhla schůzka s PhDr. Kadlecem, který přijal 
pod svá křídla Klub dobré nálady Řepy. Klub celá léta pracoval v bývalém 
Průhonu v rámci jeho programů, a když členové Klubu přešli do důchodu, 
scházeli se dále ještě pár měsíců v rekonstruovaném Průhonu a pak v růz-
ných řepských a pražských lokalitách. Chybělo jim zázemí, které teď díky 
Jindřichu Kadlecovi našli v Centru sociálně zdravotních služeb v Řepích, 
kde většina bydlí. Při hledání prostor se Klub dobré nálady dostal do kon-
taktu i s dalšími kulturními provozovateli, a tak v současnosti spolupracu-
je s Werichovou vilou (připravuje pořady Werichovské notování s hosty), 
Pelléovou vilou a s Fresh senior klubem (připravuje setkání s hosty pro 
seniory)  a s nadací Charty 77 – SenSen (senzační senioři). 
V roce 2017 v novém Průhonu připravil KDN pár večerů, které zaplnily sál. 
Např. Večer ke 110. výročí Jaroslava Ježka, Jiřího Voskovce a Jana Wericha, 
Vánoční setkání s koledami a skupinou D.P.H., Retro-maškarní bál, cestopis-
né vyprávění z Indie a v Kulturáčku Bál v zeleném atd. V prostorách Centra 
se členové klubu scházejí 1x měsíčně a podle zájmu mají na programu buď 
promítání starých českých, případně i starých zahraničních filmů, promítání 
fotografií z minulých večerů, ukázky ze zajímavých knih, občasné chvilky se 
zpíváním při kytaře, někdy i setkání s hosty. Také si slibují menší turistické 
procházky, víkendové výlety a pobytové týdenní zájezdy za památkami i za 
turistikou, návštěvy výstav, obstarávání vstupenek na společnou návště-
vu divadel atd., ostatně tak, jako dosud. Klub dobré nálady Řepy má cca 
30 členů, ale nebrání se dalším event. zájemcům. Spojení na vedoucí klubu: 
Eva Gutová, tel. 604 136 139. E-mail: gutova.eva@gmail.com. 

A	co	jsme	zažili	v	poslední	době?
Květen:	
11.	–	13.	5. jsme byli na víkendovém výletě po památkách a krásách 

východních Čech. Byl nás zase plný autobus a hodně jsme toho viděli.
16.	5. jsme si promítali v Centru sociálně zdravotních služeb méně známý 

film s Hugo Haasem: MAZLÍČEK. 
21.	5. nás pár bylo na koncertě Swing Band PSO Václava Vomáčky 

na Maninách. 
24.	5. V Čapkově Strži na výstavě ke stoletému výročí narození 

Miroslava Horníčka nás bylo šestnáct. 
28.	5. proběhlo další setkání ve Werichově vile se zástupci ze 

Supraphonu, kteří nám představili nově vydané trojalbum 
DOBŘE ODTAJENÝ MIROSLAV HORNÍČEK. 

Červen:
13.	6. Werichovské notování ve Werichově vile se sběrateli autogramů.
16.	6. zpívá divadelní skupina Klubu na květinové slavnosti v zahradě 

Domova sv. Karla Boromejského. 
22.	6.	Vítání léta v Centru sociálně zdravotních služeb, kde všichni 

přítomní slaví svoje narozeniny. 
A byli jsme na několika představeních v divadle Semafor.
V červenci se chystáme na týdenní pobyt do Krušných hor. Bude nás 25. 
A koncem srpna navštívíme Ekofarmu Čapí hnízdo v Olbramovicích. 

Eva Gutová

Jak se žije členům Klubu dobré nálady

Foto: Mgr. Petr Gruber



Mateřské centrum Řepík se představuje
Milí rodiče, 
dovolte mi, abych vám v tomto prázdninovém dvojčísle představila naše mateřské centrum trochu netradičně – formou 
rozhovoru s maminkami, které momentálně Řepík vedou. Je to Eliška (máma dvou kluků), Olí (máma dvou holčiček), 
Zuzka (máma jedné holčičky, nyní již opět v práci) a ještě jedna Zuzka (máma tří kluků). Zkrátka mámy na rodičovské,  
které se ve svém volnu snaží udělat něco pro ostatní mámy v okolí, udržením fungujícího mateřského centra.

Vy	jste	do	Řepíku	nejdřív	chodily	jako	účastnice	„Hrátek	dětí	
s	rodiči“,	teď	už	jste	dokonce	ve	vedení	Řepíku,	co	tahle	práce	
obnáší?
E: Když jsem začala chodit do Řepíku, měla jsem malinkého syna a asi jako 
každá prvorodička jsem měla plnou hlavu starostí, jak to zvládnu, jak se 
vyrovnat s tím životním krásným převratem… 
V Řepíku jsme postupně našli oba, syn i já, přátele, kteří (troufnu si říct) 
nám už zůstanou napořád. K „lektorování“ jsem se dostala asi rok po tom, 
co jsem do Řepíku chodila, přišlo to nějak samo, ani nevím, jak. Nyní se 
spolupodílíme na programu, vymýšlíme, co maminkám, jejich dětem a vů-
bec rodinám z okolí nabídneme. Já mám ještě na starosti komunikaci 
s městskou částí, kompletuju žádosti o dotace apod.
O: Vedení financí mateřského centra – je to třeba odpovědnost za včas 
zaplacený nájem, telefon, úklid, ale taky odeslání mezd lektorkám. Je to 
občas náročnější, ale smysluplná práce.
Z: No je to někdy pěkná fuška, spolupodílení se na velkých akcí typu Babí 
léto, Zažít Řepy, Den otevřených dveří apod. Ale baví mě kontakt s ostat-
ními rodiči a jejich dětmi. Prezentovat Řepík v tom nejlepším světle. U nás 
„jedeme“ v Řepíku všichni, tedy já, dcera Izí a manžel.
Z: Já mám vlastně na starosti PR Řepíku (jak mi jednou řekl jeden tatí-
nek) – je to hodně hodin strávených u počítače, komunikace s lektorka-
mi, rodiči, přednášejícími. Výsledek je pak vidět na facebooku, webových 
stránkách nebo našich plakátech. Taky pravidelně píši články do řepského 
časopisu.

Když	se	vás	nějaká	maminka	zeptá,	co	to	vlastně	je	„ten	Řepík“	
a	proč	by	tam	měla	jít,	co	jí	řeknete?	
E: Že je to místo, kde si člověk nikdy nepřipadá sám a kde jsou starosti 
hned o kousek líp zvládnutelné. Místo, kde je bezpečí a kde se děti mají 
dobře.
O: Místo, kde vzniká pocit, že nejsem jediná máma na světě, pro niž je toho 
hodně nového. Řepík je pro mě i odreagování od plínek a pláče, radost 
z učení se hrou, radost z dětského smíchu… Proč k nám přijít? Třeba na 
pokec.
Z: Místo, kde nikdo není na nic sám, maminky (i tatínkové) si vzájem-
ně pomáhají. Líbí se mi, že kolem vznikla „jakási komunita“. Když třeba 
nakupujeme, tak já poctivě čtu složení výrobku a Izabelka běží přes půl 
obchodu, aby pozdravila kamarádku, kterou zná z Řepíku. To je to, co je 
nejcennější. Jo a taky si Izí našla Albíka, bez kterého nemůže být. Takže, 
rodiče přijďte, ať si také vaše dítko najde toho svého „Albíka“, kamaráda 
na celý život.
Z: Já jsem se díky Řepíku začala v Řepích cítit jako doma, po pár návštěvách 
jsem začala potkávat známé maminky v obchodě, lékárně nebo u doktorky. 
Postupně se z některých staly kamarádky, se kterými máme společné téma 
(stejně staré děti = stejné starosti). 
V rámci „řepíkovské komunity“ jsem se dozvěděla, jak postupovat při 
přihlášení do školky, dostala jsem tipy na kroužky pro syna nebo na ak-
tivity. Úplně jsem tu zakořenila. Možná i proto teď pro Řepík dělám, co 
můžu, abych mu to nějak symbolicky vrátila. Maminky, které jsou v Ře-
pích nové, u nás najdou určitě nějakou spřízněnou duši a pro své děti 
kamarády.

Co	byste	popřály	rodičům	a	dětem	na	prázdniny?
E: Ať jsou hlavně spolu a užívají si to. Že to není o moři a velkých drahých 
dovolených, ale o tom, aby jim spolu bylo fajn třeba i u rybníka pod stanem.
O: Rodiče, ať vám prázdniny rychle utečou, děti, užijte si babičky a dědeč-
ky, dovolené a moře. A po prázdninách si přijďte užívat zase mezi nás…
Z: Aby se chvilku zastavili, nadechli a užívali si krásné chvíle s rodinou. 
A pozor! 20. září se na všechny těšíme v Řepíku – budeme mít Den otevře-
ných dveří a také naší terasy! Mějte se prázdninově.
Z: Užijte si to naplno, jak se vám líbí – společně i odděleně. Odpočiňte si 
od celoročního shonu, naberte síly na nový školní rok. Naplňte si cestov-
ní deníky (ať už papírové nebo imaginární) spoustou zážitků. A hlavně ve 
zdraví! V září se na vás budeme těšit.

A	co	byste	přály	Řepíku?
E: Aby našel do příštího roku nějaké další prima maminky, které se k nám 
přidají, a aby naše práce a to, co děláme pro rodiny naší městské části, 
nebylo bráno automaticky a jako samozřejmost.
O: Řepíku, ať mají maminky pořád chuť dělat něco jen tak pro dětskou ra-
dost, ať je pořád dost maminek a miminek, aby smích a pohoda doletěly až 
na porady rozhodující o dotacích i v dalších letech.
Z: Aby měl dost maminek, které se mu věnují, a aby ho děti měly rády.
Z: Aby se o něj pořád měl kdo starat (já se budu snažit minimálně ještě 
2 roky). Čímž apeluji na maminky, které přemýšlejí, co s volným časem. 
Přijďte mezi nás, připojte se se svými nápady. Pomocné ruce potřebujeme 
neustále čím dál víc. 

Za MC Řepík
Zuzka Brázdová
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Foto: Archiv MC Řepík





Léto
Babí

David Koller se svojí kapelou zahraje největší 
hity jeho sólové kariéry a samozřejmě dojde 
i na písničky skupiny Lucie. Těšit se můžete 
na skladby Chci zas v tobě spát, Gipsy love, 
Recidiva nebo Amerika.

Začátek vystoupení v 19:30, venkovní plocha před radnicí 
MČ Praha 17, ulice Žalanského, Praha - Řepy

DAVID 
KOLLER
BABÍ LÉTO
15. 9. 2018

A4 david koller.indd   1 22.06.18   8:29



Oslavte léto s přáteli v KD Bílá Hora
BBQ party?

Žádný problém!

restaurace | zahrádka | venkovní gril | kozel 11   

pilsner urquell | italská vína  | sál s barem | zvuková  

a světelná technika | společenské a kulturní akce  

firemní akce | oslavy | svatby | narozeninové párty  

catering | zábavný program | produkce akcí

15:00 Madlenka a skřítkové – Hraje Sváťovo dividlo
16:00 Šapitó – Hraje Nezávislé divadlo
17:00 Elektroswing – MR.ELASTIK a Sestry Havelkovy

provoz: +420 721 213 944 | provoz@kdbh.cz  
produkce: +420 777 320 390 | produkce@kdbh.cz  
www.kdbilahora.cz | facebook.com/kdbilahora  
ke kulturnímu domu 439/14 | 163 00  Praha 6 - řepy

Připravujeme v KD Bílá Hora:
Zahájení kulturní sezóny 9. 9. 2018

A4_KDBH_leto_pripravujeme.indd   1 22.06.18   9:13
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ŘEPSKÁ

SLUŽBY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•  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

•  	 	 	 	 	 	 !!	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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•  !!!	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

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

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

BYTY, NEMOVITOSTI

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

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

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

•  PRODÁM	DRUŽSTEVNÍ	BYT	3+1	V	ŘEPÍCH,	začátek 
Španielovy ulice, po částečné rekonstrukci, 6m lodžie, 
sklepní koje. Slušné jednání.  
 Kontakt:	byt-repy1@seznam.cz

•  HLEDÁM	MENŠÍ	BYT	DO	14	TISÍC	nebo větší do 20 tisíc 
jen pro 2 osoby – pár. Ideálně dlouhodobě, lodžie 
výhodou, ale nemusí být, centrum do 40 minut max., 
RK nevolat. 	Tel.:	605	845	088

•  HLEDÁM	PRONÁJEM	1+KK	–	2+KK	V	PRAZE.	SLUŠNÉ	
JEDNÁNÍ.		 Tel.:	776	732	934

PRODEJNA LED OSVĚTLENÍ

OC ŘEPY
www.AZ-LED.cz     Tel: 608 500 122

- LED SVÍTIDLA - - LED ZDROJE - - LED PÁSKY -

Chcete	u	nás	inzerovat?
Tel.	234	683	531,	720	524	688

e-mail: 
michaela.linhartova@praha17.cz 

www.repy.cz
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firemní akce | oslavy | svatby | narozeninové párty  

catering | zábavný program | produkce akcí

15:00 Madlenka a skřítkové – Hraje Sváťovo dividlo
16:00 Šapitó – Hraje Nezávislé divadlo
17:00 Elektroswing – MR.ELASTIK a Sestry Havelkovy

provoz: +420 721 213 944 | provoz@kdbh.cz  
produkce: +420 777 320 390 | produkce@kdbh.cz  
www.kdbilahora.cz | facebook.com/kdbilahora  
ke kulturnímu domu 439/14 | 163 00  Praha 6 - řepy

Připravujeme v KD Bílá Hora:
Zahájení kulturní sezóny 9. 9. 2018

A4_KDBH_leto_pripravujeme.indd   1 22.06.18   9:13
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VÝROBA DEK A POLŠTÁŘŮ

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ
DOPRAVA  ZDARMA

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

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ
DOPRAVA  ZDARMA

VŠE PRO VÁŠ BYT

NEVANOVA  1045 (dílna)
1047 (prodejna)

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

Pracovní doba:  Po–Pá  8.00–18.00 hod.

Kia Kladno - u zimního stadionuMKD

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

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

Školka Želvička
Španielova 52a, 

163 00 Praha - Řepy 
Tel.: 604 433 057

www.skolkazelvicka.cz

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

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

První hodina zdarma :)

SUŠÁKY, ŽALUZIE

www.bydlenijerabek.cz
+420 739 034 488

SÍTĚ PROTI HMYZU
ZASKLÍVÁNÍ BALKÓNŮ

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

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

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

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

Kosmetický a kadeřnický salon

Giaccomo



INZERCE

31

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

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

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

Kompletní účetní služby 
Správa nemovitostí
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