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Velikonoční bohoslužby

Jak bude MČ Praha 17 hospodařit v roce 2018
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Milí čtenáři,
jaro nám pomalu klepe na dveře a já věřím, že k pohodě prvních teplých dnů vám pomůže i březnové 
číslo Řepské sedmnáctky, které právě otvíráte.
A na co se můžete těšit? Přinášíme vám velké množství pozvánek na akce, které jsou pro vás připra-
veny. Věřím, že si vybere každý, nabídka je opravdu široká. Rodiče a jejich děti jistě potěší pestrý 
program MC Řepík, všichni tanečníci mohou vyrazit na Společenský večer Prahy 17 nebo třeba na ples 
volejbalistů. Pro milovníky hudby jsou připraveny skvělé koncerty v Domově sv. Karla Boromejské-
ho, některé z vás jistě potěší divadelní představení Monte Cristo v KD Bílá Hora. A protože na konci 
března slavíme největší křesťanské svátky, tedy Velikonoce, nezapomněli jsme pro vás připravit ani 
přehled velikonočních bohoslužeb.
Přes všechen společenský život, který vás čeká v příštích týdnech, bych vám však především popřál 
klidné chvíle u čtení našeho časopisu.

Za Redakční radu
Matěj Horňák

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	18.	4.	2018	OD	14	HODIN.
Místo	konání:	Kulturní	centrum	PRŮHON,	Socháňova	1220/27,	Praha	17	-	Řepy.
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Informace	o	vyhlášení	ředitelského	volna	na	základních	školách	MČ	Praha	17	a	ZUŠ	Blatiny
Rada vzala na vědomí důvody k vyhlášení ředitelského volna ředitelkami základních škol MČ Praha 
17 a ředitelkou ZUŠ Blatiny dne 30. 4. 2018 a 7. 5. 2018 z technických a organizačních důvodů, a ulo-
žila ředitelkám škol seznámit s touto skutečností rodiče v dostatečném předstihu, zajistit provoz dru-
žiny a uveřejnit tuto informaci způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Investiční	akce	-	požadavek	na	finanční	zdroje	z	rezervy	pro	MČ	vytvořené		v	rozpočtu	
hl.	m.	Prahy	na	rok	2018
Rada schválila Investiční akce, na které bude městská část uplatňovat požadavky na finanční zdroje 
z rezervy pro MČ vytvořené v rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2018: 
Sportovní centrum Na Chobotě – výstavba  30 000 000 Kč
ZŠ genpor. Fr. Peřiny – objekt Laudova – rekonstrukce varny  18 000 000 Kč
MŠ Socháňova – rekonstrukce elektroinstalace    4 500 000 Kč
Dům s pečovatelskou službou  15 000 000 Kč

Dům	s	pečovatelskou	službou	v	Praze	Řepích	Dodatek	č.	3	ke	smlouvě	o	dílo		
na	zpracování	projektové	dokumentace	a	inženýrskou	činnost
Rada projednala a rozhodla o provedení víceprací a prodloužení času plnění pro provedení díla prove-
dení projektové dokumentace a inženýrské činnosti na stavbu „Dům s pečovatelskou službou v Praze 
Řepích“ a o uzavření přiloženého Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo 2015/0012.

Podpora	výstavby	Terminálu	Zličín
Rada podporuje výstavbu projektu „terminál Zličín“; výstavbou „terminálu“ bude vyřešena nevyhovu-
jící dopravní situace v západním území hl. m. Prahy.

„ZŠ	Jana	Wericha	–	rekonstrukce	kanalizace“	stavební	práce
Rada souhlasila s vypsáním výzvy dle § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zaká-
zek, na zakázku malého rozsahu „ZŠ Jana Wericha - rekonstrukce kanalizace“ – stavební práce.

„MŠ	Socháňova	–	rekonstrukce	elektroinstalace“	stavební	práce
Rada souhlasila s vypsáním výzvy dle § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zaká-
zek, na zakázku malého rozsahu „MŠ Socháňova – rekonstrukce elektroinstalace“ – stavební práce.
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Vážení čtenáři,

pozvolna přichází jaro, první teplé sluneční 
paprsky nesměle hřejí naše tváře, já se však 
ještě vrátím k tématu spojenému se zimou. 
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem 
pracovníkům Odboru občansko správního 
za organizaci a přípravu prezidentských 
voleb. Jsem ráda, že se podařilo volby zor-
ganizovat bez jakýchkoliv problémů a zajis-
tit vše potřebné. Můj dík samozřejmě patří 
také všem dobrovolníkům, kteří se na hlad-
kém průběhu celé akce podíleli.
Ale nyní již zpátky do března. Březen je be-
zesporu měsícem, který je pevně spjat s na-
šimi pedagogy. V tomto měsíci slavíme Den 
učitelů a já bych všem pedagogům k jejich 
svátku popřála zejména mnoho sil a ener-
gie do jejich další práce.
Uvědomuji si, jak nelehkou úlohu v sou-
časném světě naši učitelé mají, a jsem pře-
svědčena, že si plně zaslouží naše uznání 
a obdiv. Zaujmout dnešní děti, které jsou 
neustále pohlcovány světem moderní tech-
niky a virtuálním prostředím počítačových 
her, je dle mého názoru mnohem složitější, 
než tomu bylo dříve. 
Pokud by vás v širších souvislostech téma 
rozvoje vzdělávání v Řepích zajímalo, přijď-
te se seznámit s výsledky analýzy školství 
v rámci Místního akčního plánu Prahy 17. 
Veřejné projednání se bude konat 21. břez-
na v KC Průhon od 17 hodin. Jedním z témat 
bude např. kariérové poradenství v základ-
ních školách či čtenářská gramotnost, která 
rozvíjí dovednosti dětí tak, aby rozuměly 
psanému textu, dokázaly o něm přemýšlet 
a využít ho k dalšímu vzdělávání.
Přeji vám pěkné jarní dny

Jitka Synková

Slovo starostky

Pranostiky na březen

O svaté Anežce od kamen se nechce.

Kolik mlh v březnu, 

tolik lijavců v červenci.

O svatém Tomáši sníh 

bředne na kaši.
Svatý Bedřich teple dýchá, 
nebo taky sněhy míchá.Březnové slunce 

má krátké ruce.

Na svatého Řehoře čáp letí od moře, žába hubu otevře, líný sedlák, který neoře.

Společenský večer
Prahy 17
Pátek 6. dubna 2018 ve 20:00 hod
Sokolovna Řepy | Na Chobotě 125/2b, Praha 6 - Řepy

Jubilejní pátý ročník tradiční benefiční akce
Moderátor večera Zdeněk Podhůrský
Předtančení taneční školy Standard Klub Praha
Po celý večer hraje kapela M. K. Collective
Vystoupí Michal David Revival
Degustace výběrových vín
Ochutnávky prémiových rumů
Tombola o zajímavé ceny
Benefiční Party Casino
Steampunk foto koutek
Předání výtěžku Nadačnímu 
fondu Zdeňky Žádníkové

Vstupné 200 Kč
Předprodej vstupenek:
Kulturní centrum Průhon
Socháňova 1220/27
163 00  Praha 6 - Řepy
www.pruhon.cz

Upoutavka Spolvec 2018 R17.indd   1 21.02.18   19:36

Na svatého J
osefa se 

mají odkládat kožichy.
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OTÁZKA MĚSÍCE BŘEZNA

Téma měsíce: Vyžití pro seniory
Myslíte si, že je v Řepích dostatečné vyžití pro seniory?

V Praze 17 jsou Kluby seniorů – Klas, Klub seniorů 
Průhon, Klub seniorů Řepy a ještě Klub Gemini pro 
osoby se zdravotním handicapem. Tyto kluby se plně 
starají o plné vyžití všech seniorů a osob se zdra-
votním handicapem dle jejich požadavků a potřeb. 
Členové klubu seniorů účastní se různých sportov-
ních klání, kde převažuje pétanque, bowling, nor-
dic walking a jiné aktivity. Významnou roli zastává 

v Praze 17 Centrum sociálně zdravotních služeb, které pořádá PC kurzy 
pro seniory, cizí jazyky, je k dispozici knihovna a internet, vše za podpo-
ry Prahy 17 zdarma. Nemalou roli také při využívání volného času hraje 
v Řepích Kulturní centrum Průhon, které nabízí kulturní pořady pro děti 
i dospělé, zájmové kurzy, pronájem prostor pro veřejné i soukromé úče-
ly a vyžití si najde každá věková skupina.

Jsem přesvědčen, že seniorům se u nás v Řepích da-
řilo a daří velmi dobře. Jako ředitel Centra sociálně 
zdravotních služeb jsem dennodenně v kontaktu  
s řepskými seniory. 
Řepský senior si může vybrat  ze široké škály volno-
časových aktivit, které zajišťuje Městská část Pra-
ha 17 prostřednictvím Centra sociálně zdravotních 
služeb, které vedle svého hlavního poslání, které 

spočívá v zajištění  péče o řepského občana v jeho domácím prostředí, 
umožňuje svým starším spoluobčanům účastnit se jazykových kurzů, 

přednáškových, sportovních a kulturně výchovných aktivit v rámci fun-
gování seniorských klubů. Řepští senioři jsou o této nabídce pravidelně 
informováni na stránkách Řepské sedmnáctky. Velký ohlas v poslední 
době získala činnost Komunitního centra, které funguje v prostorách 
Centra sociálně zdravotního služeb, Bendova 1121/5.
Na území naší městské části funguje řadu let pět klubů seniorů s nejrůz-
nější činností, pravidelně 2 x ročně jezdíme na celodenní výlety a ne-
ustále rozvíjíme  širokou nabídku pro naše starší obyvatele Prahy 17. 
V Praze 17 se seniorům žije hezky :-).

Ing. Lubomír Lampert ČSSD

PhDr. Jindřich Kadlec Politické hnutí PLUS

Vzhledem k tomu, že se pomalu k seniorskému 
věku blížím, pozvolna se rozhlížím po různých 
aktivitách, které se v Řepích pro seniory nabí-
zejí. Přiznávám, že zatím neplánuji vstoupit do 
žádného seniorského klubu – i když jak je vidět 
i ze stránek Řepské sedmnáctky, jsou tyto kluby 
velmi aktivní. Více by mě oslovovaly různé kultur-
ní akce, divadelní představení, které bych mohla 

navštívit. Jak sleduji v programu KC Průhon, občas se nějaká předsta-
vení objeví, a já doufám, že jich bude v budoucnu přibývat.

Jaroslava Kaminská
Nabídku aktivit pro řepské seniory zatím sleduji 
jen zpovzdálí. Je totiž pravdou, že si svůj důchod 
v Řepích užívám pouze v zimním období a na ja-
ře odjíždím na milovanou chaloupku do jižních 
Čech, která mě naplno zaměstná až do podzimu. 
Ale přeci jen v zimě se na nabídku aktivit zaměřím 
více. Věřím, že kdo chce, zábavu si najde, a tak 
občas navštívím nějakou kulturní akci, zaujala mě 

také nabídka jazykových kurzů, které pořádá Centrum sociálně zdra-
votních služeb. Zvažuji, že bych se v budoucnu do nějakého kurzu 
přihlásila a oprášila tak dávno zapomenuté vědomosti. Tak uvidíme, 
jak se mi to povede.

Milena Říhová

Otázka na příští měsíc: Bydlení v Řepích
Proč byste doporučili Řepy k bydlení svému příteli?

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



Zajímá vás rozvoj 
vzdělávání v Řepích?

Přijďte se seznámit se strategií a výsledky analýzy 
školství v rámci Místního akčního plánu Prahy 17.

Veřejné projednání se koná
21. 3. 2018 KC Průhon v 17:00
Socháňova 27, Praha - Řepy

Občerstvení  

zdarma!

Brevnovsky breznak
,

24.3. 2018

,,, ,, ,,

Pětník

speciální host
zpěvák a kytarista

Franta Hacker

moderátor
Honza Dobiáš

Robert Křesťan
a Trapeři Choroši Terrakota

Festival kde zahrají hvězdy i nováčci folkové, country,
trampské a bluegrassové scény.

Vstupné 250 Kč. Rezervace vstupenek na tel.: 736 227 646, nebo bbfest@seznam.cz

JAM SESSION 
hudební nástroje

sebou!

závěrem večera

Kulturní dům Bílá Hora, Ke Kulturnímu domu 14, Praha 6 - Řepy. 

18:00

A5-plakat-březnák-3.indd   1 21.2.2018   17:03:30

www.praha17.cz

A4 Pozvanka MAP+Breznak.indd   1 21.02.18   18:27

www.repy.cz
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Byl schválen základní dokument pro hospodaření městské části. Městská 
část počítá pro letošní rok s příjmy ve výši téměř 138 mil. Kč a předpokládané 
výdaje budou ve výši 481 mil. Kč. Plánovaný rozdíl ve výši 343 mil. Kč pokryje 
městská část vlastními zdroji, to je finančními prostředky, které našetřila 
v minulých letech.
Městská část si nebere žádný úvěr, žádné peníze si nepůjčuje a nemá ani žád-
né dluhy z předchozích let.

Co	letošní	rok	obsahuje	konkrétně:
➦   Do oblasti rozvoje obce je zařazeno 8 mil. Kč. Bude dokončeno na-

pojení polikliniky na pult centrální ochrany Hasičského sboru hl. m. 
Prahy, nadále bude pokračovat rekonstrukce volných bytů v majetku 
městské části, dojde k stavebním úpravám koupelen v bezbariérovém 
domě Vondroušova a uskuteční se rekonstrukce kontejnerových stání.

➦   Na péči o veřejná prostranství vyčlenila městská část téměř 14 mil. Kč. 
Půjde nejen o údržbu stávající zeleně, ale finanční prostředky jsou 
připraveny i na vytvoření přírodního amfiteátru u KC Průhon, na vý-
sadbu dřevin či na revitalizaci a opravy v zeleni např. zpevnění ploch, 
pokládky dlaždic a jiné. V oblasti renovace dětských hřišť dojde na 
hřišti v ul. Vondroušova k obnově branek a košů na basketbal, hřiště 
v ul. Opuková bude doplněno novými herními prvky a dojde k výmě-
ně starších hracích prvků za nové a ostatní hřiště budou udržována 
průběžně.

➦   Do oblasti dopravy půjde 34 mil. Kč, a to nejen na údržbu komunikací, 
jelikož více jak 27 mil. Kč je vyhrazeno na velké opravy komunikací. 
Dojde k dokončení kanalizačních a vodovodních řádů v ul. Augusto-
va a Hekova. Nově vznikne obytná zóna v ul. Březanova, Gallašova 
a Otlí kovská. Bude vyměněn popraskaný asfaltový povrch chodníku 
v ul. Čistovická za zámkovou dlažbu. Také se uskuteční výstavba no-
vé parkovací plochy na pozemku v ul. Mrkvičkova pro cca 100 vozidel 
a další stavební úpravy na místních komunikacích za účelem zklidnění 
dopravy v oblasti horních Řep. 

➦   Pro oblast školství a sportu je vyčleněno více než 287 mil. Kč, z toho 
217 mil. Kč půjde na dokončení výstavby víceúčelového Sportovního 
centra Na Chobotě celopražského významu. Další větší investice bu-
dou realizovány v MŠ Socháňova, kde bude provedena výměna svítidel 
a části elektrorozvodů, v ZŠ J. Wericha proběhne oprava kanalizace 
pod tělocvičnou a v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, v objektu Laudova, dojde 
k celkové rekonstrukci varny včetně vybavení a zázemí varny. K vybu-
dování fitparku a parkurového hřiště dojde v ul. Laudova, dále bude 
provedena oprava povrchu fotbalového hřiště při ZŠ genpor. Fr. Peřiny.

➦   Do sociální oblasti je určeno bezmála 36 mil. Kč, a to především pro 
příspěvkovou organizaci Centrum sociálně zdravotních služeb, která 
pečuje nejen o seniory, ale také zajišťuje provoz nízkoprahového za-
řízení pro děti a mládež Klub 17 a provoz AT poradny s AT linkou. Další 

Jak bude Městská část Praha 17 
hospodařit v roce 2018
Zastupitelstvo městské části Praha 17 schválilo dne 24. 1. 2018 rozpočet městské části na rok 2018.

rozvoj obce 
0.7% 

městská infrastruktura 
7.9% 

doprava 
4.1% 

školství 
20,4% 

sociální oblast  
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8,5% bezpečnost 

1.1% 

hospodářství 
0.4% 

vnitřní správa 
45.7% 

pokladní správa 
2,1% 

Struktura běžných výdajů
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finanční prostředky jsou určeny na financování sociální péče a pomoci 
zdravotně postiženým občanům, a to pro Klub občanů bezbariérového 
domu Vondroušova a také Domovu sv. Karla Boromejského. Městská 
část počítá i s finančními prostředky na výstavbu Domu s pečovatel-
skou službou.

➦   Do oblasti kultury půjde přes 14 mil. Kč, a to především pro příspěv-
kovou organizaci KC Průhon, která zajišťuje kulturní akce, kroužky pro 
děti a dospělé a další finanční prostředky jsou určeny na činnosti, jako 
je vítání občánků, blahopřání jubilantům a občané se mohou také těšit 
na tradiční akce, jakými jsou Čarodějnice, Babí léto, Martinský průvod.  

➦   Rozpočet na úseku bezpečnosti počítá téměř s 2 mil. Kč, které jsou 
určeny na zabezpečení civilní ochrany obyvatelstva, z toho 1 mil. Kč je 
určen na provoz hasičského sboru městské části. 

➦   Na údržbu hřbitova a dále na výstavbu uzavíratelných kolumbárních 
okének, vybudování nových chodníků v rozvojové části hřbitova a roz-
ptylové loučky půjdou 2 mil. Kč.

➦  Na vlastní správní činnost je v rozpočtu vyčleněno více než 80 mil. Kč. 

➦   Poslední oblastí rozpočtu je pokladní správa s takřka 4 mil. Kč. Jde 
o finanční rezervu na krytí nepředvídatelných potřeb v průběhu roku.

I letos bude městská část přidělovat finanční prostředky v rámci dotační-
ho řízení a to organizacím, které zajišťují organizovanou sportovní výcho-
vu dětí a mládeže, kulturní a sociální služby. 

Zastupitelstvo městské části Praha 17 schválilo i plán hospodářské činnos-
ti na rok 2018, a to s celkovými výnosy 58 mil. Kč a s celkovými náklady 
32 mil. Kč. Hospodářská činnost, tj. především správa bytového fondu 
a plánované náklady zahrnují akce na opravy a údržbu bytových domů. Tak 
např. v domě v ul. Bazovského 1118-1120 budou provedeny opravy páteř-
ních rozvodů elektra, proběhne výmalba v domech v ul. Žufanova a i na-
dále budou opravovány volné byty před přidělováním novým nájemcům. 
Další finanční prostředky jsou určeny na opravy různého charakteru a na 
služby.  

Jaroslav Hájek, zástupce starostky
Ing. Petra Kiliánová, vedoucí Ekonomického odboru

BILANCE	ROZPOČTU	NA	ROK	2018
PŘÍJMY  
(v tis. Kč)

Rozpočet 
schválený 2017

Rozpočet 
návrh 2018

Index  
18/17 v %

příspěvek ze státního 
rozpočtu

18 111 19 119 105,6

finanční vztah 
z rozpočtu HMP

77 599 79 564 102,5

vlastní příjmy 19 726 16 846 85,4

převody z hosp. 
činnosti

75 000 22 000 29,3

úspora hospodaření 236 960 346 266 146,1

Příjmy celkem 427 396 483 795 113,2

VÝDAJE  
(v tis. Kč)

Rozpočet 
schválený 2017

Rozpočet 
návrh 2018

Index  
18/17 v % 

rozvoj obce 2 772 1 267 45,7

městská infrastruktura 14 256 13 492 94,6

doprava 7 662 7 002 91,4

školství 35 674 34 935 97,9

sociální oblast 13 036 15 600 119,7

kultura a sport 12 683 14 641 115,4

bezpečnost 1 707 1 833 107,4

hospodářství 903 715 79,1

vnitřní správa 69 703 78 205 112,2

pokladní správa 3 619 3 609 99,7

BĚŽNÉ VÝDAJE 162 016 171 299 105,7

rozvoj obce 9 600 7 065 73,6

městská infrastruktura 550 550 100,0

doprava 33 180 27 100 81,7

školství 197 000 251 881 127,9

sociální oblast 20 000 20 000 100,0

kultura 0 0

bezpečnost 0 0

hospodářství 1 350 1 100 81,5

vnitřní správa 2 200 2 300 104,5

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 263 880 309 996 117,5

VÝDAJE CELKEM 425 896 481 295 113,0

Rozdíl příjmů a výdajů 1 500 2 500 166,7

rozvoj obce               
2.3% 

městská infrastruktura 
0.2% 

doprava 
8.7% 

školství 
81.3% 

sociální oblast  
6,5% 

hospodářství 
0,3% vnitřní správa 

0.7% 

příspěvek ze státního 
rozpočtu 

4% 

finanční vztah z rozpočtu 
HMP 
16% 

vlastní příjmy 
3% 

převody z hosp. činnosti 
5% 

úspora hospodaření 
72% 

Struktura příjmů

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

•				 1.	3. (čt) 14–18 hod.  – Křižovatka ul. Laudova x K Trninám

•				 2.	3. (pá) 14–18 hod.  – Parkoviště Drahoňovského

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

•			10.	3.	(so) 12–16 hod. –  Ke Kulturnímu domu x U Boroviček

•			15.	3. (čt) 14–18 hod. –  Parkoviště Hofbauerova x Žufanova

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

•			24.	3. (so) 12–16 hod.  –  Křižovatka ul. Laudova x K Trninám

•			29.	3. (čt) 14–18 hod.  – Parkoviště Drahoňovského

Co	lze	odložit	do	VOK

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

Co	nelze	odložit	do	VOK

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

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

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

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

✗   stavební	suť

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

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

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

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

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

Městská část Praha 17 není zodpovědná za případné změny časů 
ani termínů přistavení VOK. Služby jsou financované z prostředků 
Magistrátu hl. m. Prahy a zprostředkovávány společností 
Pražské služby a. s. a FCC Group s.r.o. (dříve A.S.A.). V případě, že 
zjistíte nedostatky v poskytované službě, nahlaste tuto skutečnost 
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	A			8.	3.	(čtvrtek)	

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

•  křižovatka ul. Severýnova – Kolínova 15.30 – 15.50

•  křižovatka ul. Žalanského – Ke Kaménce 16.00 – 16.20

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

•  křižovatka ul. Opuková – Boršovská 17.00 – 17.20

•  křižovatka ul. Třanovského – Čistovická 17.30 – 17.50

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

•  křižovatka ul. K Motolu – Čistovická 18.30 – 18.50

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:	 BŘEZEN

•	 	 4.	3.	(ne)	 	13–16	hod.	 Parkoviště	Hofbauerova	x	Žufanova

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

•	 18.	3.	(ne)	 	13–12	hod.		 Křižovatka	ul.	Laudova	x	K	Trninám

Přistavované kontejnery budou s obsluhou.

Kam s bioodpadem

Ing. Vladimíra Šrámková, 
Odbor životního prostředí a dopravy
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Dne 10. 1. 2018 zasahovala hlídka řepských strážníků v jedné z ka-
váren v ul. Makovského, kde starší muž obtěžoval hosty a personál, 
nesrozumitelně hovořil a extrémně zapáchal.  Strážníci muže kontak-
tovali a požádali ho o prokázání totožnosti. Ten však nereagoval, byl 
viditelně zmatený, dezorientovaný a nerozuměl pokládaným otázkám 
v českém, anglickém, německém ani ruském jazyce. Jediné co se po-
dařilo zjistit, byla skutečnost, že se zřejmě jedná o cizince. S ohledem 

na nemožnost identifikace osoby byli na místo přivoláni příslušníci ci-
zinecké policie a muž byl předveden na okrskovou služebnu Řepy. Ani 
tam se však nepodařilo zjistit, o koho se vlastně jedná, a z jaké země 
pochází. Nakonec bylo rozhodnuto o jeho eskortování na pracoviště 
cizinecké policie k provedení nezbytného šetření, případně k poskyt-
nutí zdravotní péče.

Neznámý cizinec

MĚSTSKÁ POLICIE PRAHA
Obvodní ředitelství Praha 13, Lýskova 1593, Praha 5 - Stodůlky

Může se stát, že v době mezi 18. a 7. hodinou není přítomen žádný 
z místních okrskářů, výjimečně je to možné i v sobotu, neděli nebo ve 
svátek v době denní. V takovém případě je na místě dosti rychle auto-
hlídka z nedalekého OŘ 13 – telefon: 222	025	721	(722). Velmi často 

je jedna noční autohlídka vyčleněna pouze pro území Řep a Zličína.
Vedoucím	okrsku	je	komisař	Vladimír	Bernát	tel.	778	765	904	
(pouze	v	jeho	pracovní	době).
Pro účely městské policie jsou Řepy rozděleny do čtyř okrsků. Území 
je rozděleno severojižně ulicí Slánskou, a západovýchodně zhruba po 
spojnici ulic Na Chobotě, Španielova, Bazovského, Na Fialce. 

Severozápadní	okrsek	–	Řepy	1:	
Slánská, Karlovarská, po hranici obvodu MČ směr k ulici K Šancím, 
Engelmüllerova, Na Chobotě, Galandova, Španielova, Bendova, 
Bazovského a Slánská. 

Bohuslav	Holan tel. 778 701 945
dočasně	neobsazen tel. 
Martin	Žákovský tel. 778 701 944
Bc.	Roman	Bartošák tel. 778 702 032

Severovýchodní	okrsek	–	Řepy	2:
Slánská, Karlovarská, Zbečenská, Thürnova, U Boroviček, směrem po hranici 
obvodu k ulici Na Fialce II, K Trninám, směrem k ulici Slánská + Slánská.

Ctibor	Čeleda tel. 778 701 998
Jana	Jarošová tel. 778 701 949
Mgr.	Věra	Menšíková tel. 778 702 031
Lenka	Abrahamová	 tel. 778 701 943

Jihozápadní	okrsek	–	Řepy	3:
Slánská, Plzeňská, Drahoňovského, Makovského, Galandova, Španielova, 
Bendova, Bazovského a Slánská.

dočasně	neobsazen tel. 778 701 997
Aleš	Rajtr tel. 778 701 984
Mgr.	Petr	Moravčík tel. 778 701 906

Jihovýchodní	okrsek	–	Řepy	4: 
Slánská směr K Trninám, Na Fialce II směr k hranici obvodu a směrem 
k ulici Plzeňská.

Veronika	Börnerová tel. 778 701 982
Tomáš	Erben tel. 778 701 996
Jiří	Tůma tel. 778 702 033

Vzhledem k tomu, že jednotliví strážníci (včetně vedoucího okrsku) mají 
různý režim služeb, může se stávat (zejména v případech, kdy nemají služ-
bu), že nebudou přijímat hovor na uvedeném mobilním telefonu, či telefon 
nebude dostupný. V takovém případě volejte prosím tel. č. 222	025	721–2.

Mgr. Přemysl Pavlas,  
zástupce ředitele OŘ MP Praha 13

MĚSTSKÁ POLICIE 
Městská část Praha 17 spadá do obvodu Městské policie Praha 13

V	nouzi	mohou	občané	v	kteroukoli	dobu	volat		
bezplatnou	linku	156!

Úřední hodiny jsou na služebně v Makovského ulici čp. 1227  
každý pracovní den od 9 do 18 hodin.  
Telefon	na	služebnu:	235	316	122.

Zadržení pachatele
Dne 5. 2. 2018, dvě hodiny po poledni, přijali strážníci z okrskové slu-
žebny Řepy oznámení, že se v ul. Socháňova pohybuje polonahý muž 
pokřikující na přítomné ženy. Na místo se okamžitě dostavily dvě hlíd-
ky městské policie, včetně specialistů z tísňové linky 156.  
Na základě prvotního pátrání na místě byl podezřelý výtržník ve spo-
lupráci s příslušníkem kriminální policie mimo službu po několikami-
nutové honičce ulicemi Řep dostižen a omezen na osobní svobodě. 

Jednalo se o pětadvacetiletého muže cizí státní příslušnosti. Pachatel 
byl po překonání silného odporu spoután a předán službu konajícím 
policistům z místního oddělení Policie ČR Řepy, pro podezření ze spá-
chání přečinu výtržnictví.  

Tomáš Navrátil,
vrchní komisař MP
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Dne 13. 2. 2018 se uskutečnil seminář České asociace pečovatelské služby 
na téma „GDPR v pečovatelských službách.“ Seminář se konal v prostorách 
KC Průhon v Řepích a zúčastnilo se ho 60 zástupců poskytovatelů sociál-
ních služeb z celé ČR. 
Účastníky přivítala starostka městské části Praha 17 Mgr. Jitka Synková, 
dále k účastníkům promluvil předseda asociace a ředitel CSZS Praha 17 
PhDr. Jindřich Kadlec. Lektorkami semináře byly Bc. Ditta Hromádko-
vá, členka výboru ČAPS, a ředitelka Pečovatelské služby Ústí nad Labem 
a právnička JUDr. Monika Emanuelová.
Tato akce byla mimo jiné další příležitostí pro setkání zástupců poskyto-
vatelů sociálních služeb se zástupci samosprávy, která se s novými povin-
nostmi v oblasti GDPR musí také vypořádat.
Tématem semináře byla příprava poskytovatelů pečovatelské služby na 
změny v oblasti ochrany osobních údajů, která vejde v platnost 25. květ-
na 2018. Rozebíral se postup při prvotní analýze, kterou mají organizace 
povinnost zpracovat, kde si definují, s jakými osobními údaji pracují a jak 
s nimi nakládají. Účastníci měli možnost se seznámit se vzory jednotlivých 
dokumentů, které budou muset nově používat.
Seminář byl zaměřen velmi prakticky a lektorky vycházely převážně z dota-
zů účastníků. Ti pak seminář hodnotili velice kladně, jelikož to nebylo pou-

hé přednášení s definováním pojmů, ale reakce na konkrétní problémy, 
s kterými se poskytovatelé sociálních služeb mohou potýkat.

Vzhledem k velkému zájmu bude Česká asociace pečovatelské služby pořá-
dat pro její členy ještě další semináře s touto tematikou. 

Pavla Chalupová

Proběhl seminář České asociace pečovatelské služby

Foto: -ras-

Jak dopadla volba prezidenta republiky ve druhém kole, které se konalo ve 
dnech 26. – 27. ledna, dnes již všichni víme.
Přesto vám pro zajímavost přinášíme volební výsledky z Prahy 17, které 
ukazují, jak jsme v Řepích volili hlavu státu.

Ve druhém kole byla volební účast o trochu vyšší a činila 69,13 % – 
oproti 64,88 % z kola prvního. Volební komise zaznamenaly celkem 
12 465 odevzdaných obálek, z čehož bylo 12 431 platných hlasů. V prvním 
kole to bylo 11 735 platných hlasů.

-ras-

Kandidát Navrhující	
strana

Politická	
příslušnost

2.	kolo

příjmení,	jméno,	tituly hlasy %

Zeman Miloš Ing. Občan SPO 4 720 37,96

Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. Občan BEZPP 7 711 62,03

Volba prezidenta v Řepích ve 2. kole

Jak	jsme	hlasovali	pro	jednotlivé	kandidáty	ve	2.	kole:

Zdroj ČSÚ

Březen není jen prvním jarním měsícem. Březen je zejména měsícem, 
kdy si připomínáme narození Jana Amose Komenského (28. 3. 1592 až 
15. 11.  1670) a tedy Den učitelů. 
Myslím, že tohle povolání vůbec není snadné a bohužel, poměrně málo fi-
nančně ohodnocené, přesto pro každého z nás má nesmírný význam. Urči-
tě i vy máte toho „svého“ učitele nebo paní učitelku, na kterou celý život 
s láskou vzpomínáte. Já tedy určitě.
Musíme si také připustit, že práce učitelů a všech pedagogických pracov-
níků je v dnešní době mnohem náročnější, protože současné děti jsou sil-
ně ovlivněny světem moderní techniky a počítačových her a vytrhnout je 
z tohoto virtuálního prostředí zpět do reality je mnohdy oříšek. A za to 
všechno patří našim učitelům velký dík.
Městská část Praha 17 pravidelně na konci března každého roku oceňovala 
práci řepských učitelů předáváním plaket J. A. Komenského. Tyto plakety byly 
oceněním práce pedagogů, kteří v jednotlivých školách a školkách naplňovali 
své učitelské poslání nad rámec běžných povinností. V letošním roce jsme se 
oslavu Dne učitelů rozhodli pojmout trochu jinak a pro všechny učitele jsme 
připravili jiný dárek v podobě divadelního představení s názvem „Příběh Coco 
Chanel“, na které se naši učitelé mohou těšit 27. března. V hlavní roli se před-

staví Michaela Dolinová a Libuše Švormová. A protože tedy letos nebudeme 
přímo předávat plakety jednotlivým pedagogům, chtěla bych alespoň touto 
cestou jmenovitě poděkovat dvěma učitelkám našich základních škol.
V základní škole genpor. Františka Peřiny to je Mgr. Hana Veselková, která ve 
škole působí také jako výchovná poradkyně pro integrované žáky a v této ob-
lasti pomáhá jak rodičům, tak učitelům. Zároveň se velmi angažuje v pracovní 
skupině Místního akčního plánu, je také velice aktivní při orga ni za ci různých 
akcí pořádaných městskou částí, jako např. Čarodějnice nebo Babí léto.
Dále mé poděkování patří Ing. Jitce Machálkové, která dlouhá léta půso-
bila v Základní škole Jana Wericha. Od roku 2003 zde až do loňského roku, 
kdy odešla do důchodu, svědomitě zastávala funkci zástupkyně ředitelky 
pro první stupeň. Paní učitelka byla u dětí, rodičů i kolegů velice oblíbená 
pro svoji vstřícnost, laskavost a ochotu vždy pomoci. 

Můj dík za všechnu energii a pedagogickou práci samozřejmě nepatří jen 
těmto dvěma skvělým pedagožkám, ale všem řepským učitelům, kterým 
přeji do další činnosti hodně sil, hodných žáků i vstřícných rodičů.

Mgr. Jitka Synková, starostka

Poděkování řepským pedagogům
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V rámci projektu MAP byl v měsíci únoru realizován projekt „Zdravé zoub-
ky“ ve všech mateřských školách a na 1. stupni všech základních škol. 
Děti se zábavnou formou dozvěděly řadu zajímavých informací, které je 
provedly problematikou zubního zdraví. Seznámily se například se stav-

bou a růstem zubů, s prevencí zubních kazů, se správným čištěním zubů 
a také s možnými úrazy zubů. Dále byl zdůrazněn význam pravidelných 
preventivních prohlídek u zubního lékaře, které jsou důležitou součástí 
prevence ústního prostředí. V základní škole Jana Wericha například ně-

kteří žáci obdrželi detekční barvící bonbony na zubní plak, aby si následně 
zjistili, zda je jejich čištění chrupu dostatečné. V mateřské škole Bendova 
bylo nejmenším dětem studenty lékařské fakulty vysvětleno a ukázáno, 
jak se mají správně čistit zuby na velké maketě.  Děti si pak samy mohly 
správné čištění zubů vyzkoušet.
Cílem projektu bylo zlepšit zubní zdraví u dětí, získat hygienické návy-
ky a vytvořit předpoklady k zajištění zdravých zubů i u dospělé populace 
v budoucích letech. Vždyť správné návyky zubní hygieny a stravování se 
vytvářejí již v raném dětství a dávají základ pro zdravý úsměv na celý život.

Mgr. Naděžda Zemanová,
vedoucí Odboru školství a kultury

Zdravé zoubky

Foto: Archiv

Základní školy pro vás i vaše děti připravují zajímavé programy, abyste měli možnost se seznámit se 
školou, kam budou vaše děti patřit následujících devět let. Informace o nich získáte na webových 
stránkách základních škol.

Mgr. Naděžda Zemanová,
vedoucí Odboru školství a kultury

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

Škola Ředitelka Kontakt,	webové	stránky

Základní škola genpor. Františka 
Peřiny
Socháňova 19/1139
163 00 Praha 6 - Řepy
Zápis bude na obou pracovištích:
Socháňova 19/1139
Laudova 10/1024

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

Základní škola Jana Wericha,
Španielova 19/1111
163 00 Praha 6 - Řepy

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

Zápis do 1. tříd základních škol 
v Řepích

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

Pro	školní	rok	2018/2019	proběhne	zápis	ve	středu	4.	a	ve	čtvrtek	5.	dubna	2018.

Poradenské dny 
v MŠ Laudova

MŠ Laudova se speciálními třídami 
informuje, že ve dnech

7., 14. a 21. března 
od 14 do 16 hodin

budou probíhat na ředitelství MŠ,  
Laudova 1030, PORADENSKÉ	DNY. 

Ředitelka MŠ v těchto dnech bude podávat 
informace k zápisu do speciálních tříd 
či k individuální integraci zákonným 
zástupcům dětí se speciálními vzdělávacími 
potřebami.
Mateřskou školu mohou zákonní zástupci 
dětí navštívit i s dítětem v časech  
od 14. do 16. hodiny. Vítaní jsou všichni, 
kdo si neví rady či potřebují pomoc se 
zařazením dítěte do MŠ.

Mgr. Alena Lucová, 
ředitelka MŠ Laudova

M A P
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Foto: Archiv



Programy pro řepské seniory březen 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
Každé úterý od 9 do 11 hodin v Klubu 17, 
 Socháňova 1221, Praha 17.
Klub vede Ivana Jelínková.
Program	 v	 březnu:	 6.	 3. Volný program, 
13.	 3. K poslechu a tanci nám zahraje Spar-
ťanka, 20.	3. Beseda s pí Novákovou „Bylinky 
okolo nás“, 27.	3. Volný program.

Klub	Gemini	(zdravotně	znevýhodnění)
První pondělí v měsíci 14.30 – 15.30 hodin, 
každé další pondělí od 14.30 do 16.30 hodin 
v Klubu 17, Socháňova 1221, Praha 17. 
Klub vede Martin Prouza.
Program	 v	 březnu:	 5.	 3. Volný program, 
12.	3. Volný program, 19.	3. Služby na podpo-
ru komunikace při poruchách sluchu v senior-
ském věku, 26.	3. Volný program.

Klub	seniorů	Řepy	(KSŘ)
Každou středu, od 9 do 11 hodin v KC Průhon, 
Socháňova 1220/27, Praha 17.
Klub vede Mária Szitányiová.
Program	 v	 březnu:	 7.	 3.	 Volný program, 
14.	3.	Volný program, 21.	3.	Služby na podpo-
ru komunikace při poruchách sluchu v senior-
ském věku, 28.	3. Volný program.

Klub	seniorů	Centrum
Setkávání vždy v úterý od 9 do 11 hodin v CSZS, 
Bendova 1121, Praha 17. 
Klub vede Jitka Hanzlová. 
Program	 v březnu:	 6.	 3. Květiny v našich 
domovech – poznatky, výměna zkušeností, 
13.	 3. Volný program, 20.	 3. Procházka jarní 
Prahou (podle počasí), 27.	3. Velikonoční tra-
dice – zvyky, výroba dekorací. 

Klub	aktivního	stáří	(KLAS)
Každé pondělí, vždy od 14 do 16 hodin, Kul-
turáček na Bílé Hoře, Ke Kulturnímu domu 14, 
Praha 17. Klub vede Karla Stýblová.
Program	 v	 březnu:	 5.	 3. Cvičení na žid-
lích s pí Maxinovou, 12.	 3. Volný program, 
19.	 3. Beseda s pí Novákovou „Bylinky okolo 
nás“, 26.	3.	Cvičení na židlích s pí Maxinovou.

	 2.	březen	– Zvonky z rychleschnoucí hmoty

	 6.	březen	–	Keramika s velikonoční tématikou

	 7.	březen	–	Hudební odpoledne

	 9.	březen	–	Turnajové odpoledne

13.	březen	–	Velikonoční zápichy

14.	březen	– Jdeme do kina

16.	březen	– Fimo dílnička

20.	březen	–	Den naruby v Klubu 17

21.	březen	–	Výtvarné odpoledne

23.	březen	–	Jarní dekorace z přírodnin

27.	březen	–	Malujeme kraslice

28.	březen	–	Velikonoční dílna v Klubu 17, „Den otevřených dveří“

30.	březen	–	Státní svátek, zavřeno

INFORMUJEME
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Plán Klubu 17            březen 2018

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

Pojďte přivítat jaro s radostí a ve skvělé kondici spolu se 
SENIORFITNES. Cvičíme v tělocvičnách a bazénech po celé 

Praze, každý si může najít cvičení poblíž svého bydliště. 
Neváhejte, těšíme se na vás! Více na www.seniorfitnes.cz

V Praze 17  
cvičíme: 

Těšíme se na vás!

•  KC Průhon, Socháňova 27 
Zdravotní cvičení 
Pátek: 9–10 hod. (50 Kč) 
Irena Maxinová 
tel.: +420 603 552 571 
e-mail: irenamax@seznam.cz

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

Cvičíme se 
Seniorfitnes
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Komunitní centrum Řepy – program aktivit na březen

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
28. 3. od 13 hod. – Šmejdi a jak na ně

Čtvrtek 12.30	–	13.30	hod.	Jóga	pro	seniory
13.30	–	15.30	hod.	Podpora	zdravého	životníhu	stylu
Téma	měsíce:	Vítání	jara
 1. 3. – Jarní oslavy a rituály – úvodní přednáška 
 8. 3. – Velikonoční osení jako dekorace – workshop
15. 3. – Vejce jako symbol Velikonoc – workshop
22. 3. – Světový den vody – workshop

Pátek 7.30	–	8.30	hod.	Zdravotní	cvičení

ČAPS
ČESKÁ ASOCIACE

PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Občanská poradna 
Společnou cestou

Již čtvrtým rokem poskytují poradci Občanské poradny Společnou cestou bezplatné odborné sociální 
poradenství obyvatelům Řep. Poradenství je určeno osobám v tíživé sociální situaci a má za cíl vyjasnit 

uživateli, jaké je jeho právní postavení, jaké jsou možnosti řešení a v rámci návazných konzultací 
podporovat uživatele při řešení věci. 

Pomáháme řešit problematiku dluhů a exekucí, sociálních dávek, rodinného práva, bydlení, 
pracovně-právních vztahů atd. Poradenství je poskytováno bezplatně a anonymně. 

V rámci služby není zajišťováno právní zastupování a sepisování dokumentů.

Na setkání se těší poradci Občanské poradny Společnou cestou

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

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

Více informací naleznete na www.spolcest.cz, tel.: 223 011 642

Pozor – změnili jsme konzultační dny a hodiny!
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1.	3.	–	31.	3.	–	Kdo	je	v	pohodě,	rozdává	radost – výstava obrazů Honzy 
Volfa.
Refektář, vstup volný.

4.	3.	VIENTO	MARERO	DUO – Michaela Mecová – flétna, Jiří Meca – kyta-
ra, na programu: Roberto Di Marino, František Benda, Friedrich Kuhlau, 
Eugéne Bozza, Robert Beaser, Mario Castelnuovo-Tedesco a Béla Bartók.
Kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné, od 17.00 hod.

8.	3.	Odpolední	koncert	Smyčcového	kvarteta	Státní	opery	Praha.
Refektář, vstupné dobrovolné, od 15.30 hod.

11.	3.	Koncert	pro	hospice	–	5.	ročník, účinkují: Vojtěch Spurný – diri-
gent a varhanní pozitiv, Alena Hellerová – soprán, Kamila Zbořilová – so-
prán, Daniela Čermáková – alt, Jiří Sycha – 1. housle, Magdaléna Malá – 
2. housle, Helena Matyášová – violoncello, na programu: Padre Antonio 
Soler: Preludium a fuga c moll a Stabat Mater pro 2 soprány a continuo, 
Girolamo Abos: Stabat Mater pro 2 soprány a alt, dvoje housle a conti-
nuo, moderuje Eva Hazdrová – Kopecká. 
Koncert vysílá v přímém přenosu Český rozhlas, stanice Vltava. 
Kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné, od 15.00 hod.

2.	4.	Velikonoční	koncert v podání Břevnovského chrámového sboru 
a orchestru pod vedením Adolfa Melichara, na programu: W. A. Mozart, 
F. X. Brixi, A. Dvořák, M. Frisina a L. Koželuh.
Kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné, od 17.00 hod.

5.	 4.	 Koncert	 studentů	 Gymnázia	 a	 Hudební	 školy	 hl.	 města	 Prahy 
z pěvecké třídy profesorky a operní pěvkyně Virginie Walterové.
Refektář, vstupné dobrovolné, od 15.30 hod. 

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

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

přihlásit na e-mailu: kultura@domovrepy.cz 

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

Spojení:	bus	č.	264,	zastávka	Škola	Řepy.
K	Šancím	50,	Praha	17	–	Řepy,	tel.:	277	003	564,	774	401	337,	
www.domovrepy.cz.	

Domov	sv.	Karla	Boromejského	 program na březen a začátek dubna 2018

20. března v 19:00 hod 
KD Bílá Hora, Ke Kulturnímu domu 14, 
163 00 Praha 6 - Řepy | www.kdbh.cz

Premiérové představení hudebního osudového 
drama o lásce, zradě a pomstě s hudbou Karla 
Svobody a texty písní Zdeňka Borovce z muziká-
lu Monte Cristo. V hlavních rolích se představí 
herci a zpěváci z předních pražských muzikálo-
vých scén. Představení 120 min, vč. přestávky. 

(vstupné 90 Kč základní/50 Kč snížené)

upoutavka monte cristo 2018.indd   1 21.02.18   15:01



PROGRAM BŘEZEN 2018 

Jarní umisťovací  
výstava koček

Akce pro děti:  
Velikonoční dílna 

LiStOVáNí: Co by můj syn 
měl vědět o světě

Divadlo pro děti:  
Pohádková farma 

Divadlo pro děti: O třech 
neposlušných kůzlátkách

Memoriál  
Zdeňka Hrona

Akce pro děti:  
Maškarní rej s Myš a Maš

Divadlo pro děti: Nešťast-
ný šafářův dvoreček

Literární klub:
Sdílejte čtenářské zážitky

Přijďte si vybrat nového čtyřnohého spolubydlícího! Nový domov bude 
hledat 80-100 koťat, kocourů a kočiček z útulků z celé republiky. A i kdy-
byste si s sebou z výstavy nechtěli odnést nového člena rodiny, přijďte se 
alespoň pomazlit a některé kočičky si pochovat. Výtěžek z výstavy bude 
použit na péči o svěřence, kteří nenajdou svůj domov. Pro návštěvníky 

Přijďte strávit příjemné chvíle při výrobě věnců, netradičních kraslic a dal-
ší velikonoční výzdoby. Pro jednotlivce (od 10 let) nebo dvojice dospělý 
a dítě (od 6 let). Vstup 250,- Kč (v ceně je 1 kompletní sada materiálu)  
a vybrat si můžete z dvou termínů – 15:30, nebo 17:00. Přihlášky a platby 
přijímáme nejpozději do úterý 20. 3. 2018 v KC Průhon, 1. patro, kancelář 
č. 2. Kontakt: kurzy@pruhon.cz, +420 601 324 846.

Kniha Fredrika Backmana, Co by můj syn měl vědět o světě, vtipně stí-
rá všechny úzkosti a nedostatky rodičů jednadvacátého století. Je plná 
upřímných obav a nepodmíněných vyznání lásky, která zasáhne srdce 
všech rodičů, a to dokonce i těch budoucích, potencionálních. Backman ve 
stejné době vydal knihu Muž jménem Ove, na jejíž motivy byl natočen stej-
nojmenný film. Poprvé bude v LiStOVáNí účinkovat jen jeden herec - Lukáš 
Hejlík, ten je stejného věku, jako spisovatel a má stejně starého syna. Spo-
lečenský sál KC Průhon. (vstupné 100 Kč základní/80 Kč studenti a senioři)

Zima končí a tak je na farmě hromada práce. Farmář Šimon má ale sta-
rost nejen se svojí farmou, ale také s návštěvou, a tak má plné ruce prá-
ce. Bude tedy potřebovat pomoct. Pomohou mu nějací šikovní diváci?  
S úklidem, či sázením řepy? Interaktivní pohádkové představení pro děti  
od 3. do 7. let. Společenský sál KC Průhon. (vstupné 40 Kč)

Pohádka o neposlušných kůzlátkách ve veršovaném loutkovohereckém 
provedení. Loutky z ovčího rouna a veselé písničky za doprovodu flétny 
a kytary, taková bude sobotní pohádka. Děti se během představení naučí 
písničky a společně si zazpívají a budou si hrát. Hraje: Pruhované panen-
ky. Společenský sál KC Průhon. (vstupné 40kč)

Třetí ročník vzpomínkového večera plného hudby a tance na počest Zdeň-
ka Hrona, stálého člena kapely Sešlost. Program uvede a country tanci do-
plní taneční soubor Marietta. Průměrný věk členek je 73 let a tančí pro 
radost nejen sobě, ale i ostatním. Vhodné pro seniory. Pořádá skupina Se-
šlost a soubor Marietta. Společenský sál KC Průhon. (vstupné dobrovolné) 

Klasickou sobotní pohádku tentokrát nahradí speciální dětský program 
v podobě maškarního bálu s oblíbenou skupinou Myš a Maš. Budou 
hrát písničky, děti se vydovádí, roztančí, zazpívají si i zasoutěží za drob-
né odměny. Samozřejmě nebude chybět volba nejoriginálnějších masek  
o ceny. Takže využijte své kreativity a vyzdobte své děti, jak nejlépe umí-
te. A zároveň vyzýváme i rodiče, nebuďte suchaři a přijďte také v masce. 
Vyhlásíme i nejlepší 3 masky rodičů. (vstupné 50 Kč)

Žila byla jedna selka, která měla malou chaloupku, pěkně malovanou 
se slaměnou střechou. Její dvorek ale zel prázdnotou, neměla kuřata, 
ani husy. Dětí se selka také nedočkala. Upekla si proto malého panáčka 
a dala mu jméno Zápecníček. Pohádka za doprovodu lidových písniček. 
Hraje: Divadlo Kapsa. Společenský sál KC Průhon. (vstupné 40 kč)

Přijďte si popovídat o knihách, sdílet čtenářské zážitky a spoluobjevovat 
nové významy. V lednu jsme začali s novou diskuzní platformou, kterou 
je Literární klub. Klub se koná jednou za 14 dní ve čtvrtek. Návštěvníci 
se mohou těšit na interpretaci knih čtenáři, diskuzi s autory a debaty na 
zajímavá knižní téma. Více informací www.pruhon.cz a Facebook profilu 
Kulturní centrum Průhon. Místo konání: Školící učebna. (vstup zdarma)

SOBOTA  8-17

NE15:30, 17:00

ÚTERÝ 18:00

SOBOTA 15:00

SOBOTA 15:00

STŘEDA 16:00

SOBOTA 15:00

SOBOTA 15:00

ČTVRTEK 18:00
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Výstava: To co je nahoře, 
je také dole

Historicky první výstava dvou doposud se výstavně míjejících autorů, 
nikoliv však výtvarně. Miluše Poupětová se věnuje vlastní tvůrčí čin-
nosti, od 80. let se dostává k figurálním kompozicím. Milan Martiník se 
věnuje porcelánu. Plastiky a talíře ctí veškerou technologickou tradici  
a můžeme v nich sledovat fantastický svět minulosti i budoucnosti. Vý-
stava dvou umělců v KC Průhon až do konce května. (vstup zdarma)

SO 9-13
PO-PÁ 9-19
12

Rezervace a prodej vstupenek na recepci infocentra v KC Průhon, telefon: 601 324 852, e-mail: vstupenky@pruhon.cz
Kulturní centrum Průhon, Socháňova 1220/27, 163 00   Praha - Řepy, tel. produkce: 702 202 097, e-mail: info@pruhon.cz
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Výtvarné zpracování: Barbora Poláková  
(žákyně výtvarného oboru)  
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P l e s
o l e j b a l uV

z a h r a j e  k a p e l a  R Y T H M I C

  7.4.2018 od 19:30

SOK O LOVNA

REPY na chobote

spolecenský oblek vítán

v s t u p n é  2 0 0 , - K c

Z U Š  B L A T I N Y
P R A H A  -  Ř E P Y
Š PA N I E L O VA 11 2 4 / 5 0

VÁS	SRDEČNĚ	ZVE	
NA

KONCER T	UČITELŮ	
A	ŽÁKŮ

27.	března	
2018

v	18	hodin

KONCERTNÍ	SÁL	ZUŠ

Výtvarné zpracování 
Barbora Poláková

(žákyně výtvarného oboru)

V Praze oblečení pro potřebné třídí společnost POTEX s. r. o. celoročně, 
v zimě pak každý kousek teplého oblečení pro lidi na ulici měl obrovský 
význam. Neziskové společ-
nosti Charita ČR, Naděje, 
Progressive, CSSP a Sana-
nim vítaly každou bundu, 
svetr, mikinu, čepici i šálu. 
V loňském roce Potex předal 
charitám 5 296 kg vytřídě-
ného textilu. 
Pokud ani vám není lhostej-
ná pomoc lidem v nouzi, 
a to nejen v zimě, neváhejte 
probrat své šatníky a da-
rovat staré oblečení. Pře-
hledný seznam kontejnerů 
POTEX s.r.o. v Praze a okolí 
najdete na www.potex.cz.

Oranžové kontejnery 
mohou zachránit život
Zima je téměř za námi a mnohé z nás v každodenním shonu 
nejspíš ani nenapadlo, jak zvládali mrazivé dny lidé bez domova. 
Těm mnohdy šlo o život a zachránit je mohlo teplé oblečení. 
A třeba právě to, které lidé odložili do oranžových kontejnerů.

HON ZA

VELIKONOÈNÍMI VAJÍÈKY

31. BREZNA 2018

10:00

LOUKA

PRED ÚMÈ¡

Více informací naleznete na webu www.pochoden‐praha.cz

KULTURNE‐ZÁBAVNÉ

DOPOLEDNE PRO DETI A RODIÈE

¡
¡

Na louce pred úradem MÈ Prahy 17 v �alanského
ulici jsme pro Vás pripravili dopolední venkovní

akci pro deti a rodièe.
Mu�ete se te�it na ruzné hry, soute�e, workshopy

s velikonoèní tematikou a drobné dárky.

¡ ¡
¡

¡
¡ ¡
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Kostel sv. Rodiny
✿  Zelený čtvrtek 29. 3. – 18 hod. Mše na památku 

Večeře Páně, adorace a agapé

❀ Velký pátek 30. 3. – 18 hod. Obřady Velkého pátku 
21 hod. Křížová cesta na Strahově

✿  Bílá sobota 31. 3. – Po celý den možnost adorace 
u Božího hrobu, 21 hod. Velikonoční vigilie 

❀  Velikonoční neděle 1. 4. – 9 hod. Mše  
za slavnosti vzkříšení 

✿  Velikonoční pondělí 2. 4. – 9 hod. Mše 

Kostel Panny Marie Vítězné
❀  Květná neděle 25. 3. – Mše, 11.00 hod.

✿  Zelený čtvrtek 29. 3. – Mše, 17.30 hod.

❀  Velký pátek 30. 3. – Velkopáteční  
obřady, 17.30 hod. (předtím v 17 hod.  
modlitba Křížové cesty v ambitu u kostela)

✿  Bílá sobota 31. 3. – Velikonoční vigilie, 19.30 hod.

❀  Velikonoční neděle 1. 4. – Slavnost 
Zmrtvýchvstání Páně, 11 hod.

✿  Velikonoční pondělí 2. 4. – Mše, 11 hod. 

Kostel sv. Kříže
(při železniční trati nad Bílým Beránkem)

❀  V kostele sv. Kříže a sv. Heleny se bude konat 
řeckokatolická zpívaná velikonoční sv. liturgie 
ve staroslověnštině v neděli 1. dubna 2018 od 
9 hodin; jinak jsou v tomto kostele řeckokatolické 
bohoslužby každou neděli od 9 hodin. 

Kostel je otevřený každou neděli  
od 8 do 10 hodin.

Velikonoční bohoslužby

Den krásy  
s MARY KAY
7. 3. od 18 hod.
Hodinka krásy s kosmetickou poradkyní!

Na kurz se musíte závazně objednat  
do 1. 3. na email mcrepik@gmail.com.

Zdravá ústa,  
zdravé tělo
13. 3. a 27. 3.  

15.30 – 17.30 hod.
Volná herna spojená 

s interaktivní přednáškou 
od dentální hygienistky.

Diskuzní skupinky
9. 3. 10 – 11 hod.
Povídání o tom, co a jak vaříme pro miminka a děti.

Bazárek dětského 
oblečení jaro/léto

16. 3.  9 – 19 hod. 
17. 3.  9 – 12 hod.

Pro prodej oblečení je nutné 
se přihlásit na náš email 

mcrepik@gmail.com.

Více informací o pořádaných akcích najdete na našem webu www.mc-repik.webnode.cz.

v Mateřském centru Řepík
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V minulém čísle jsem vám na tomto místě popisoval útrapy muže na mateř-
ské dovolené, ale i přes místy až absurdní vytíženost jsem si kupodivu na-
šel chvíli přemýšlet o budoucnosti a směřování našeho realizačního týmu.  
Hned po tom, co se děti jakž takž uzdravily, využil jsem příležitosti jarních 
prázdnin, vzal si nečekaně další volno a vyrazil s nimi na hory. Jenomže na 
takové hory je samozřejmě zapotřebí adekvátního vybavení. A jelikož jsem 
odrostl chlapeckým střevícům i lyžařským botám, bylo nutné poohlédnout 
se po nějaké té výzbroji, abych s dětmi mohl na kopci trávit čas a držet 
s nimi krok. Samozřejmě jsem jim mohl a také zapůjčil vybavení v přísluš-
ných sofistikovaných půjčovnách vybavením sportovního typu, nicméně 
zapůjčit kompletní lyžařské vybavení ještě sobě, tedy muži v počínajícím 
středním věku, to už by se jednomu trochu prodražilo. Zkrátka pokud jsem 
býval skvělým lyžařem a oslňoval slečny svým uměním nakloněných hran, 
bylo to v dětství a kromě pudu sebezáchovy a k výkonům mě pohánějících 
ostatních pudů se nedochovalo prakticky nic. 
Přišlo mi bohužel v dobách mého mládí jaksi praktičtější směnit své vy-
bavení za světským a mladickým radovánkám mnohem užitečnější věci. 
Tedy za peníze. Dnes mi ovšem na to, abych si na kopci nechal nadávat 
od „šprajcnuté“, šestileté mademoiselle, která stejně veškeré otcovy rady 
odmítá, stačí stát alespoň na částečně zachovalých prknech. Totiž kupodi-
vu ani po čtrnácti dnech domácího pobytu v podobě neschopenky nemáte 
šanci jí přesvědčit, že to s ní myslíte dobře. 
I stala se zajímavá věc. Můj kamarád je správcem jednoho komunitního 
centra v Praze 5, kde kromě toho, že se starají o seniory a děti menšin, 
objevují se jednou za rok dvě roztomilá děvčata a připravují cosi jako bur-
zu. Přinesete tam nějakou zajímavou věc, kterou máte rádi a víte, že jí ne-
prodáte, ale doufáte, že ta věc najde někoho, kdo převezme její existenci 
a prodlouží její dobu expirace. Po třech letech mám tak doma v knihovně 
těžítko, na kterém se praví že: „ALL YOU NEED IS LOVE“, nádherný a zacho-
valý kufrový psací stroj, o němž mi dotyčná elegantní postarší dáma, kte-
rá jej do komunitního centra přinesla, při odchodu vyprávěla, že na něm 
v padesátých letech napsala svou diplomovou práci a se slzami v očích mi 
do kapsy vsunula náhradní pásky. „ Když jsem přišla, všichni koukali a ne-
věřili, že udám psací stroj a vy si ho nesete jak triumf z dražby! Opatruj-
te ho, mám k němu vztah!“ Mám tuto „mašinu“ doma a v létě pojede na 
chatu. Děti nad tímto mechanickým kouskem kroutí hlavou a nechápou, 
o co jde. Uvězněni v dynamické době, která je nutí nepustit dotykové co-
koliv z ruky, nedokážou pochopit, že údery na klávesnici tohoto typu byly 
zdrojem a inspirací intelektuálů, bonzáků i básníků rozličných dob, režimů 
nebo uměleckých směrů. Ale kromě tohoto sentimentálního doplňku re-

kreačního zařízení, jsem také na této 
poslední burze vyzískal po dlouhých 
letech své vlastní lyže. Nejvtipnější 
na tom je, že ty lyže na tu burzu při-
nesla naše kamarádka z Řep, se slovy, 
že je nepotřebuje, poněvadž na ní ani 
nejsou, že si kupuje nové a že se jí je 
vlastně ani nechce prodávat. I chopil 
jsem se jich na radu své ženy s nadšením i vidinou jisté úspory. Těsně před 
odjezdem na hory jsem tuto historku vyprávěl jednomu řepskému kamará-
dovi s tím, že vlastně to jediné co mi v tuto chvíli chybí, jsou boty. Přítel 
mi s radostí sdělil, že si k Vánocům nadělil nové lyžařské náčiní a jedny 
boty mu v garáži zabírají místo a že pokud chci a budou mi, rád je se mnou 
smění za láhev vína červeného typu. Což mi připomíná nejen směny mého 
mládí, ale také to, že jednu láhev dlužím jiné řepské kamarádce už přes 
rok za dětské lyžařské boty, se kterými jsme letos, stejně jako s botami od 
kamaráda, nadělali ještě hodně parády. 
A tady jsem si řekl, že právě tohle je to poslední co mi v Řepích chybí, aby-
chom tomu, o co s celou partou usilujeme, dali smysl. 
Stejně jako se nečekaně a neplánovaně zrodil nápad na pořádání první-
ho ročníku Zažít Řepy Jinak, tedy při pikniku v lesoparku, nechali jsme 
se inspirovat tímto a zrodil se nápad na uspořádání podobné burzy u nás 
v Řepích. Nejenom, že mohou lidé přinést své věci, ke kterým mají vztah 
a chtějí, aby dělaly radost dál, ale vlastně tím navážeme tak trochu na my-
šlenku KNIHOBUDKY, která byla odhalena a zprovozněna naší městskou 
částí během akce Zažít Řepy Adventní, a která prakticky funguje na stej-
ném principu. 
Právě z důvodu zachování určité kontinuity a také proto, že spolupráce 
s nimi je naprosto úžasná, obrátili jsme se opět se žádostí o uspořádání 
této akce na vedení a produkci KC Průhon. Ti nám opět vyšli vstříc a do-
hodli jsme datum konání takovéto burzy pod hlavičkou Zažít Řepy Jinak 
na 14.	4.	2018!
Součástí burzy, kterou zatím pracovně nazýváme „Zadarmo“, bude také 
poskytnutí prostoru pro prodej věcí, které přeci jenom ještě mají jinou než 
„srdeční“, hodnotu. Tedy pokud byste chtěli prodat například zachovalé 
oblečení po dětech, nevhodné dárky, nepoužité spotřebiče, knihy nebo 
audio a video nosiče. A abychom byli zase trošičku jiní, rozhodli jsme se, že 
poskytneme prostor i pro naše nejmenší. Pokud vaše děti mají obchodního 
ducha, nechte je, ať si sbalí své hračky a přijdou je nabídnout prodat nebo 
vyměnit s dalšími dětmi. 

Celá akce bude uvnitř v prostorách KC Průhon a součástí 

bude nejen občerstvení pro děti i dospělé, ale opět 

doprovodný program. Divadlo a soutěže pro děti. 

Tedy	přijďte	14.	4.	2018.	Začínáme	v	10	hod.	

v	KC	Průhon.
Pro směnou burzu budou poskytnuta volná místa. 

Neváhejte a přijďte jen tak! 

Zájemci o prodejní místo kontaktujte nás na email: dirbak@seznam.cz 
Sledujte nás také na Facebookovém profilu Zažít Řepy.

Za organizační tým Zažít Řepy Jinak
Josef Dirbák

soused

#Zažít Řepy Jinak – Burza ZADARMO?

Foto: Josef Dirbák
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Asi všichni víme, že březen je měsíc, kdy začíná jaro. Dny se prodlužují 
a my se můžeme těšit na víc tepla a sluníčka. A protože budeme už víc 
času trávit zase venku, tak se chceme líbit. 
Na středu	 7.	 března jsme proto připravili Hodinku	 krásy s naší 
oblíbenou kosmetickou poradkyní Martinou N. Ježkovou. Hodinka je 
pro 3 – 6 dam, proto neváhejte a přihlaste se včas na našem e-mailu 
mcrepik@gmail.com.
A pro zářivý úsměv našich dětí můžeme taky něco udělat. Přijďte v	úterý	
13.	nebo	27.	března na Volnou hernu, která bude netradičně propojena 
s přednáškou „Zdravá	ústa,	zdravé	tělo“ naší nové lektorky Anety. Do-
zvíte se nejenom jak si správně zoubky čistit, ale i jak vybírat v obchodě 
dentální pomůcky nebo jaký vliv má na vývoj zubů vaše výživa.

Nás v Řepíku jaro vždycky motivuje k velkému úklidu. Kde? No přece 
ve skříni! Proto se samozřejmě i letos bude v Řepíku konat Bazárek 
dětského oblečení a obuvi. Přijďte si nakoupit 16.	–	17.	března obleče-
ní pro děti. Prodávající se musí předem včas přihlásit na našem e-mailu 
mcrepik@gmail.com.

Věděli jste, že březen je měsícem knihy? Zajděte si s dětmi do knihovny, 
nebo do knihkupectví a určitě tam najdete knížku, se kterou tento měsíc 
můžete symbolicky oslavit. Ať už s obrázkovou knížkou, nebo detektiv-
kou. U nás doma slavíme Velkým poštovním příběhem a Malým princem.

Krásný březen za MC Řepík přeje Zuzka Brázdová 

Březen v MC Řepík

Dopoledne 30. ledna se v obřadní síni řepské radnice konalo první vítání občánků 
v roce 2018. Celá slavnost byla jako vždy pečlivě připravena matrikářkami 
z Odboru občansko správního.

Jednou z nejpříjemnějších povinností starostky městské 
části je bezesporu vítání nových občánků. Je radost pozoro-
vat, kolik dětí se zde rodí a jak se Řepy postupně rozrůstají. 
Navíc, jak vidno, o samotný obřad je velký zájem, což všech-
ny, kteří se na přípravách podílejí, nesmírně těší. Nejinak 
tomu bylo i v tom prvním obřadu letošního roku. K přivítání 
se svými nejbližšími dorazilo celkem 20 batolátek.
Obřad pokaždé zpestří vystoupení dětí z některé místní ma-
teřské školy. Tentokrát přišly děti z MŠ Laudova v doprovo-
du paní učitelky Zuzany Štalmachové a Markéty Bělčíkové. 
Jak se říká „klobouk dolů“ nad jejich šikovností. Básničky 
byly dokonale vybrané pro tento obřad, ale především byly 
opravdu dlouhé, a přesto je děti zvládly na výbornou. 
Po tomto krásném vystoupení došlo na tradiční osobní 
gratulace starostky Jitky Synkové rodičům, předávání 
drobných dárků a fotografování dětí v kolébce. Tím byl celý 
obřad ukončen a následné focení skupinek a společných 

V lednu byli přivítáni:
Jan Kaljković, Tomáš Waigert, Tomáš Hejtmánek, 
Viktorie Alexandra Baňdouchová, 
Kristian Pokorný, Richard Vršecký, 
Michael Toman, Helena Breiová, Damian Křehlík, 
Emílie Tomášková, Kristýna Havlová, 
Tadeáš Kratina, Anna Hořejší, Antonín Staněk, 
Tobiáš Čejka, Luke Finbar Stevens, Štěpán Hanzl, 
Oliver Frydrych, Viktorie Volníková a Viktorie 
Klimková.

-mish-
Foto: -mish-

Foto: -mish-

První vítání občánků v letošním roce

fotografií bylo již provázeno veselým štěbetáním 
dětí. Ačkoli si děti nebudou tento obřad pamato-
vat, věříme, že nahrávka a fotografie, které do-
stávají rodiče jako pozornost od městské části, jim 
v budoucnu připomenou tyto hezké chvíle.
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ZŠ Jana Wericha

U příležitosti 25. výročí vzniku České republiky a na počátku jubilejního 
roku 2018, ve kterém si připomínáme 100. výročí založení Českosloven-
ska, byly ve Vladislavském sále Pražského hradu od 16. do 23. ledna 
2018 mimořádně vystaveny české korunovační klenoty. 
Klenoty zde byly poprvé vystaveny v nové vitríně, umožňující návštěv-
níkům obdivovat zejména svatováclavskou korunu ze všech stran. Tuto 
příležitost si nenechala ujít třída 2. C ze ZŠ Jana Wericha v Praze 6 - Ře-
py, a na Pražský hrad se 18. ledna vypravila. 
Děti měly štěstí prohlédnout si korunovační klenoty jako první z ná-
vštěvníků, takže u vitríny nebyla žádná tlačenice. V tradiční Gočárově 
vitríně mohli žáci obdivovat také přilbu sv. Václava, jeho zbroj a meč, 
užívaný při korunovačních ceremoniálech českých králů, jeden ze sed-
mi klíčů od pokladu a korunovační plášť. Děti byly nadšené a odnášely 
si krásný zážitek, na který dlouho nezapomenou.

Autor článku Olga Černohorská

Návštěva výstavy korunovačních klenotů 
na Pražském hradě

Ředitelství ZŠ Jana Wericha zorganizovalo pro pedagogický sbor školy kurz první pomoci, který pro-
běhl v místní Sokolovně. 
Učitelé byli seznámeni s možnými riziky a úrazy, se kterými se mohou při práci s dětmi setkat. A sa-
mozřejmě následovala i praktická ukázka řešení těchto situaci a případných zdravotních problémů. 
Všichni si mohli na figurínách vyzkoušet různé situace od odstranění vdechnutého předmětu, za-
stavení krvácení, až po samotnou resuscitaci s masáží srdce. Všechny pedagogy kurz velmi zaujal, 
zvláště když ho vedl školitel Pepa přímo ze záchranné služby, a tak mohl vše dokládat přímo z praxe. 
Svůj výklad prokládal humornými příběhy, takže jsme se mohli i u tak závažného tématu zasmát 
a trochu ho odlehčit. 
Pedagogičtí pracovníci hodnotili kurz jako výborný a velice přínosný, a tak mohou být i rodiče dětí 
trochu klidnější, že v případě nějaké nehody budou mít k dispozici učitele, kteří si budou vědět rady 
a udělají pro jejich ratolesti vše, co bude nezbytně nutné.

Olga Černohorská

Školení kurzu první pomoci

Zápis do 1. tříd
ZŠ Jana Wericha  

pro školní rok 2018/2019

se koná v budově školy ve dnech

4. 4. 2018 (středa) od 14.00 hod do 17.00 hod

5. 4. 2018 (čtvrtek) od 14.00 hod do 17.00 hod.

K zápisu je třeba přinést OP zákonného zástupce a rodný list 
dítěte. Tiskopisy k zápisu se vyplňují přímo na místě.

Podrobné informace naleznete na www.zs-jana-wericha.cz.

Od 10. dubna 2018 bude pro děti zapsané  
do ZŠ Jana Wericha probíhat bezplatný kurz

„Škola hrou aneb do školy se těšíme“.

Foto: Olga Černohorská

Foto: Michal Škvor

Matefiská ‰kola SocháÀova,  
Praha 17 – ¤epy 

p fi i j m e

2 paní 
na 1/2 pracovní pomûr

pozice pomocná síla ve ‰kolní kuchyni  
(svaãináfika)

nebo 1 pomocnou kuchafiku na 8 hod. dennû.

Nástup moÏn˘ ihned. BliÏ‰í info na tel. 731 129 575.

Dále hledáme paní na úklid na 6 hodin dennû.
Nástup od bfiezna 2018.

BliÏ‰í info na tel. 734 428 342.
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Naprosto jedinečný zážitek mohly zažít děti ze Základní školy genpor. 
Fr. Peřiny, kteří ve škole navštěvují muzikálový kroužek. Dostalo se jim 
totiž pocty zpívat na 11. ročníku novoročního koncertu Česko-japonské 
společnosti, který se konal v sobotu 27. ledna v mramorovém sále palá-
ce Lucerna. Sál byl zaplněn do posledního místa a atmosféra vypovídala 
o očekávaném slavnostním zážitku. Po úvodní skladbě v podání Kanako 
Mori a za klavírního doprovodu Miroslava Sekery přišly na řadu nejprve 
dětské pěvecké sbory samostatně. Následně jsme měli možnost ocenit 
společné nazkoušení českých lidových písní, které pod vedením Mirosla-
va Maxanta oba sbory zazpívaly. Závěr první části jejich vystoupení patřil 
skladbě Any Dream Will Do z muzikálu Josef a jeho pestrobarevný plášť. 
Velký potlesk byl jen důkazem toho, že se vystoupení opravdu povedlo. 
Pak přišlo na řadu překvapení. Z publika na podium vystoupil velvy-
slanec Japonska Kaoru Shimazaki a mimo plánovaný program nejprve 
společně se Stanislavem Findou a za klavírního doprovodu Miroslava 

Sekery zahráli na flétny dvě nádherné sklad-
by z filmu Náš soused Totoro. Poté se k nim 
připojily dvě japonské dívky a zvuk čtyř fléten 
a klavíru ve skladbách Hamabe no uta a z ba-
letu Louskáček všem doslova vzal dech! 
Po přestávce se pokračovalo v plánovaném 
programu a vystoupil Brass kvintet (Ladislav 
Kozderka – trubka, Saki Kushioka – trubka, 
Kanako Mori – lesní roh, Lukáš Moťka – po-
zoun, Yoto Hayshi – tuba) se skladbami např. 
od G.F. Handela, J. S. Bacha, W.A. Mozarta 
a závěrem několika skladbami z Bernsteinovy 
West Side Story. Poslední, finálové vystou-
pení, opět patřilo dětským sborům, které se 
s publikem rozloučily za doprovodu kvinte-
tu japonskou písní Furusato a českou písní 
Ej, lúčka, lúčka zelená. Ještě jednou děkuje-
me za tento nádherný zážitek.

-mish-  

Řepské děti zpívaly v Lucerně

ZŠ genpor. Františka Peřiny

Foto: -mish-

Foto: -mish-

Po vánočních prázdninách jsme jeli do Krkonoš na Benecko, kde jsme 
se na čtyři dny ubytovali v pensionu VILLA. Odpoledne jsme trávili na 
kluzáku a na snowtubingu, který jsme si moc užili.
Další dny jsme se věnovali dopolednímu a odpolednímu lyžařskému 
výcviku i závěrečnému večernímu lyžování na sjezdovce KEJNOS. O leg-
raci během pobytu nebyla nouze. Jak hrušky jsme padali do hlubokého 
sněhu při cestě ke sjezdovce, vyprošťovali ze sněhu nohu s botou za-
padlému spolužákovi, nalezli jeho ponožku stokrát přejetou druhý den 
na silnici. Poslední den výcvik vyvrcholil závody ve slalomu a večerními 
jízdami na sjezdovce.
Všichni byli lyžováním přímo posedlí, nechtělo se nám ani balit a jet 
domů. 
Bez úrazů, s jedinou frakturou lyžařské hůlky a s příjemnými zážitky 
jsme se v neděli vrátili domů.

Jana Štěpanovská a žáci V. E

Školní lyžařský výlet páťáků

Foto: Archiv školy
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V červenci 2018 se bude v Řepích ve sportovním areálu ZŠ Jana Wericha ko-
nat druhý ročník úspěšného příměstského basketbalového kempu pro děti 
s názvem Summer Basketball Kemp, který je pořádán za podpory Měst-
ské části Prahy 17 a Základní školy Jana Wericha, bude probíhat ve dvou 
termínech 16. – 20. a 23. – 27. července a je určen dětem od 7 do 13 let 
(roč. 2010 až 2005). Kemp rozhodně není pouze pro pokročilé baskeťáky, 
ale stejně jako v loňském roce je i pro úplné začátečníky, kteří si chtějí bas-

ketbal vyzkoušet nebo si s ním jen zpestřit léto. U nejmladších dětí je spor-
tovní program kempu zaměřen na více míčových sportů (nejen basketbal).
Summer Basketball je jedinečný příměstský basketbalový kemp, který 
není jen o basketu ale také o zábavě, kamarádech a týmové spolupráci. 
Dopolední program je zaměřený na zlepšení basketbalových dovedností 
a probíhá po malých skupinkách pod vedením zkušených trenérů z různých 
basketbalových klubů. Vedle basketu se děti zlepšují také v atletických do-

vednostech a všeobecné pohybové 
průpravě. Polední klid pak patří ob-
líbené tematické celotáborové hře, 
ve které jsou děti rozdělené do sou-
těžních týmů. Odpoledne je ve zna-
mení basketbalových zápasů a také 
nejrůznějších sportovních soutěží. 
Na celý průběh kempu navíc budou 
dohlížet patroni, kterými jsou re-
prezentanti České republiky v bas-
ketbale Julia Resingerová (Sant 
 Adria, Španělsko) a Šimon Puršl 
(Tuři Svitavy, ČR).
Více informací o kempu a také 
online přihlášky naleznete na 
webových stránkách akce:  
www.basketballacademy.cz

David Zach

Užij si léto s basketem na příměstském kempu!

V Řepích myslíme na naše jubilanty, a tak se pravidelně v KC Průhon kona-
jí setkání u příležitosti oslavy jubileí řepských nejstarších občanů. Další 
taková oslava se tady konala ve čtvrtek 1. února, již tradičně celé setkání 
pečlivě připravily matrikářky z Odboru občansko-správního. 

O kulturní program se postaraly děti z dětského muzikálového studia, kte-
ré pravidelně zkouší při ZŠ genpor. Fr. Peřiny pod vedením Miroslava Ma-
xanta. Mladí umělci si pro tuto příležitost připravili pásmo muzikálových 
a pohádkových melodií. Vystoupení bylo krásným hudebním dárkem pro 
všechny oslavence a děti za ně sklidily velký potlesk.
Následovaly gratulace všem přítomným jubilantům z rukou starostky 
Mgr. Jitky Synkové, která každému jubilantovi předala kytičku a drobný 

dárek. Nejstarší oslavenkyni, která se této slavnosti zúčastnila, bylo úcty-
hodných 94 let! Ani tentokrát nechybělo drobné občerstvení a závěrečné 
focení. Fotografie se jistě stanou milou vzpomínkou na příjemné slavnost-
ní odpoledne.

Svá	jubilea	oslavili:
Josef Navrátil, Jaroslav Řezábek, Anna Bradáčová, Jaroslav Spišiak, 
Květoslava Frydrýnová, Ludmila Minaříková, Ondřej Asztalos, 
Eva Vágnerová, Marta Rosenbergerová, Jaroslava Humlová, Eva Hejlová, 
Růžena Talaváňová, Josef Pšenička, Jiřina Pařízková, Jolana Dědečková, 
Jaroslav Hejna, Daniela Cvrčková, Jana Wiesnerová, Václav Tichý, 
Alena Hrůzová, Karel Procházka, Štěpánka Hrůšová.

-ras-

Foto: -mish-

KC Průhon patřilo jubilantům

Foto: -mish-
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Během února měli zájemci možnost prohlédnout si v KC Průhon unikátní 
výstavu fotografií s názvem Až do konce – moje práce v hospici. Výsta-
va uspořádaná ve spolupráci se SŠAE byla společným projektem studentů 
oboru Fotografie v reklamní praxi SŠAE a tří domácích hospiců z Tábora, 
Olomouce a Prahy – Zbraslavi.
Projekt zajímavým způsobem představil práci sester, hospicových týmů 
a celého zdravotnického personálu zabezpečujícího jednotlivé výjezdy 
k pacientům domů. Fotografie byly také doplněny citacemi jednotlivých 
pracovníků, kde se svěřovali, proč se věnují právě této nelehké profesi. 
Současně bylo možné si také přečíst úryvky z dopisů rodin pacientů.

-ras-

Proběhla zajímavá výstava  
v KC Průhon

Foto: Hana Pudilová

V pondělí 29. ledna v podvečerních hodinách zasedal na radnici MČ Pra-
ha 17 Poradní sbor v novém složení pro následující dva roky. Poradní 
sbor se schází pravidelně každé čtvrtletí a na svých setkáních rozebírá 
zásadní problémy, palčivé otázky, připomínky, náměty, ale i pochvaly, 
které se týkají naší městské části. 
Prvním tématem byla nová řepská knihobudka, možnost umístění další 
a výběr vhodné lokality. Pak přišlo na řadu velké téma protihlukové stě-
ny při ulici Slánská, kdy místostarosta Marek seznámil všechny přítomné 
se současným stavem a událostmi posledních několika měsíců, které se 
osudu stavby bezprostředně týkaly. 
Dalším tématem byl chodník při ulici Čistovická, pochvala za udržování 
pořádku v naší městské části a postih za pokácení sakury u Normy. Poté 

přišla na řadu informovanost řepských občanů přes zpravodaj, webové 
stránky a Facebook, kinobus, práce Městské policie v Řepích a parkovací 
místa pro invalidy. 
Následovalo další velké téma týkající se dopravy, a to jednak samotné 
parkování v Řepích, ale i těžká nákladní doprava na Plzeňské ulici. Zá-
věr, místy velmi bouřlivé, diskuse patřil podrobnostem o výpovědi firmě 
Augmentum, budoucnosti plochy před úřadem a návrhu jedné ze zúčast-
něných na vybudování komunitního centra pro skupinu v produktivním 
věku. Podrobný zápis z Poradního sboru je zveřejněn na webových 
stránkách v sekci Poradní sbor. Další setkání proběhne za čtvrt roku.

-mish-  

První setkání Poradního sboru v novém složení

Řepští senioři z Klubu dobré nálady připravili maškarní bál v zeleném 
a vybrali si útulný sál Kulturáčku na Bílé Hoře. Po devatenácti oblíbených 
karnevalech na Průhonu byl i ten dvacátý velmi pohodový. A protože ráz 
bálu byl „komu se nelení, tomu se zelení“, vzali si toto přísloví za své nejen 
senioři, ale také ti mladší až nejmladší (věkové rozpětí plesajících bylo 10   
až 85 let), bylo nás dobře přes padesát. 
Všichni se skvěle bavili, kromě jiného i díky kapele Triwoly, která si drží 
léta stabilní dobrou úroveň. Bylo těžké vybrat mezi maskovanými nejori-

ginálnější masky, ty vítězné můžete vidět na obrázku. První nejlepší pár 
získal vodnický poukaz na zaplavání si v novém řepském bazénu po jeho 
zprovoznění.
A ještě poděkování – to patří za opravdu mimořádnou vstřícnost a pocho-
pení ze strany vedení KD Bílá Hora (a za souhlas panu řediteli Koutnému).
Místní účastníci, kteří nespěchali na poslední autobus, vydrželi tančit až 
do půlnoci.

Eva Gutová

Jak se baví senioři

Foto: Milan Špatenka

Foto: Milan Špatenka
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Učitelům	dělalo	radost:
„V práci mě těší příjemný kolektiv.“
„Těší mě upřímné pozdravy na chodbách.“
„Těší mě být v práci, protože to znamená, že moje 

dcera není nemocná.“
„Ráda chodím do své třídy, protože jsme ji s dětmi 

krásně vyzdobili.“
„Při kontrole měli úplně všichni domácí úkol.“
„Děti se těší na moje hodiny. Já o tom vím a dělá 

mi to radost.“
„Dělali jsme „chválící“ kroužek a děti samotné šly 

a pochválily mě.“
„Když jsem rozdávala test, jedna dívka mi hrozně 

mile popřála k MDŽ.“
„Holčička z 2. třídy mi přinesla bonbón, i když ji 

neučím, a řekla, že jsem milá.“
„Mám velkou radost, protože dlouhodobě nejslab-

ší třída, je teď v učivu napřed a jde jí to!“
„Potěšila mě výborná kulajda v jídelně.“
„Potěšilo mě, že jsem zjistila, že žák, kterého 

mám na starosti, má pocit jistoty jenom proto, 
že sedím vedle něho.“

„Potěšilo mě, že se dětem povedl test z vlastivě-
dy/matematiky…“

„Připadá mi, že děti se od začátku roku úžasně 
zklidnily a je fajn být mezi nimi.“

„Děti z 5. třídy udělaly úžasně projekt My school. 
Měla jsem radost.“

„Měla jsem velkou radost, že si žák konečně při-
nesl kružítko (protože mu to 2 měsíce denně 
připomínám a konečně nezapomněl.)“

„Potěšily mě papírové tulipány na chodbě. Je to 
barevné a mám z toho dobrou náladu.“

„Potěšila mě kolegyně, která tak aktivně přivítala 
novou žákyni, až z toho noví rodiče byli ohro-
meni. Byla jsem hrdá.“

„K MDŽ mi děti přinesly kytičky a čokoládové ty-
činky a daly mi jich víc – pro mé syny.“ 

 „Je moc hezké, že mi děti samy od sebe nosí po 
víkendu namalovaný obrázek, protože na mě 
myslely. Někdy dokonce přinesou i vzorek to-
ho, co s maminkami pekly.“

„Mám radost, že si žák našel dívku, o přestávce si po-
vídá s ní a ne se mnou a já si mohu vypít kafe….“

„Potěšil mě mail od maminky, které jsem stála za 
to, aby napsala a omluvila se mi, že má žák krát-

ké a roztrhané kalhoty (protože se zrovna stěhu-
jí). Byla jsem z toho dojatá a překvapená.“

„Mám každý den dobrý pocit z úsměvů svých ko-
legů.“

A	za	co	chválily	děti	učitele	a	děkovaly	jim	
(a	jiným	zaměstnancům	školy)?

„Chci pochválit paní učitelku na jazyky, protože 
díky ní vím, jak se řeknou nějaký slova nebo 
věty.“ (Dan, 10)

„Paní učitelka nás vzala do kina, i když nebyl Den 
dětí.“ (Helča, 11)

„Chtěla bych pochválit paní učitelku, protože je 
moooc milá a hodná.“ (Zuzka, 11)

„Děkuju učitelům, že nám dopředu říkají o tes-
tech, ať nemáme pětky.“ (Melisa, 13)

„Chtěla bych poděkovat, protože jednou, když 
jsem neměla knížku, mi jí paní učitelka půjči-
la.“ (Miriam, 14)

„Chtěla bych pochválit paní učitelku, protože má 
odvahu s námi jet na školu v přírodě.“ (Luc-
ka, 11)

„Jsem moc rád, protože mi paní ředitelka pomoh-
la, když mi bylo špatně.“ (Adam, 11)

„Potěšila mě paní učitelka, protože jsme si s ní 
dělali trošku srandu a ona to vzala s humo-
rem.“(Adéla, 14)

„Chválím paní učitelku, protože:
…je nejkrásnější učitelka na škole a furt se usmí-

vá.“ (Kristián, 15)
…je akční a energetická.“ (Kristýna, 15)
…je vtipná a spravedlivá.“ (Viki, 15)

…nádherně vysvětluje.“ (Jenda, 10)
…k učebnici dodá vždycky nějakou zajímavost.“ 

(Matěj, 10)
…pomůže mi, když si nevím rady.“ (Matyáš, 11)
…pořád nás chválí a říká, že jsme super třída.“ 

(Terka, 12)
…je plná energie, což je hrozně hezký.“ (Tere-

za, 14)
…i když je přísná, dává nám druhou šanci a pak 

je na ní vidět, že má radost, že jsme se něco 
naučili.“ (Denisa, 13)

…pokaždé v nás věří a podporuje nás.“ (Mar-
tin, 11)

…vždycky se nás zastane.“ (Markéta, 12)

„Chtěl bych pochválit paní asistentku za to, že mi 
vždycky odemkne, když si zapomenu ve třídě 
klíče.“ (Honza, 10)

 „Chci pochválit paní učitelku na doučování, pro-
tože je ochotná se mnou ztrácet čas, je milá 
a vše mě naučí.“ (Ema, 14)

„Chtěla bych pochválit paní kuchařky, protože pro 
nás celý rok vaří a nemají problém nám při-
dat.“ (Laura, 9)

„Chtěl bych pochválit pana školníka, protože se za 
mnou na záchodě zasekly dveře a on mi ote-
vřel.“ (Adam, 10)

„Chtěla bych pochválit paní zástupkyni, protože 
má hodně papírování a ještě učí děti a je moc 
milá.“ (Klára, 11)

„Chválím paní učitelku, protože nám nedává pět-
ky, protože ty si prý musíme zasloužit.“ (Ká-
ja, 12)

 „Mám hrozně rád tělocvik, protože tam děláme 
cviky, který jsem myslel, že nikdy neudělám.“ 
(Honza, 12)

„Chtěla bych pochválit paní učitelku, protože mi 
vytrhla zub.“ (Adéla, 7)

„Chci poděkovat paní učitelce/panu učiteli, pro-
tože vždycky říká, že kdyby byl nějaký problém, 
ať přijdeme a ona nám poradí a pomůže vyře-
šit, navíc nás naladí dobrou náladou.“ (Luc-
ka, 12)

„Chtěla bych pochválit paní učitelku/pana učite-
le, protože mě potěšili tím, že existujou.“ (na-
psalo víc dětí)

28. březen – Den učitelů – den plný radostí
Jako Češi se můžeme za spoustu věcí pochválit. Máme krásnou zemi, bohatou historii, jsme úspěšní 
ve sportu i ve vědě, ale stejně se u nás příliš nenosí říct sami sobě, že jsme v něčem dobří. Naopak, 
jakoby naším národním sportem bylo „žbrblání“ na svět. Dospěláci „žbrblají“ na práci a na počasí 
a děti se to od nich učí a „žbrblají“ na školu a na úkoly.  Ale škola není jenom „depka“, ve škole se děje 
i spousta příjemných a skvělých věcí, jenom tak nějak nepatří k „dobrému tónu“ o tom moc mluvit.
V loňském roce jsem se zeptala u příležitosti Dne učitelů svých kolegů (a dalších zaměstnanců školy), 
co jim v práci v poslední době udělalo radost. Žáků jsem se ptala, za co by pochválili své učitele nebo 
jim poděkovali. Všichni trochu kouleli očima, ale nakonec každý něco vymyslel. 
Učitelé jakoby se skoro až styděli za to, že nejlepší je, když děti krásně pozdraví nebo jim někdo 
prostě připraví kávu, či celá (!) třída přinese domácí úkol (což je statisticky pravděpodobné asi tak, 
jako potkat na Slánské jednorožce!), a zírali, jakými zdánlivými banalitami si získávají srdce dětí…
Přišlo mi skvělé, že se však často sešli v názoru s žáky a nevědomky se pochválili za totéž!

Když zedník postaví zeď, hned vidí výsledky své práce, když automechanik opraví motor, hned slyší, 
že věc funguje, kuchař cítí vůni dobrého jídla…
Avšak být učitelem není lehké. Učitel odvede spoustu práce, ale její výsledky nevidí a často se ani 
nikdy nedozví, jak byl nebo nebyl úspěšný. A to je docela frustrující a učitele mnohdy stojí dost sil 
nacházet znovu a znovu motivaci ke své práci. 
Vzpomínáte vy na nějakého pana učitele s velkým „U“? Čím se vám zapsal do paměti? Čím si získal 
vaše srdce? Za co byste mu poděkovali nebo ho pochválili teď vy s dostupem času? A měli jste šanci 
jim to někdy říct? 
Žáci, rodiče, kamarádi školy, nebojte se pochválit své učitele, které za něco oceňujete… stačí věta. 
Neukousneme vás.

Lucie Fulínová,
učitelka ZŠ genpor. Fr. Peřiny



První řepská škola a Místní lidová knihovna 
v obci 1863–2018
V tomto roce si připomeneme 155 let od založení první řepské školy a současně Místní lidové knihovny. Slavnostnímu otevření 
školy se určitě budeme věnovat v zářijovém čísle Řepské sedmnáctky. Dnes bych se chtěl více věnovat velice oblíbené službě, 
tedy půjčování knih. Naše generace tuto službu občanům vnímá jako samozřejmou součást Úřadu městské části, dříve 
provozovanou při Místním národním výboru. Až s vybudováním Kulturního centra Průhon se stala složkou této organizace.

Úplně první knihovna však byla založena v roce 1863 při slavnostním vy-
svěcení první řepské školy (dům čp. 51), vedenou prvním učitelem Matějem 
Růžkem, který tam až do počátku února 1872 učil. Tam také jako školní 
složka po mnohá desetiletí, než přešla pod zmiňovanou obec, fungovala. 
Podle pamětníků učitel Růžek byl velký český vlastenec a pokrokový člověk. 
Při zahájení provozu školy uspořádal dětskou besídku a z výnosu předsta-
vení zakoupil první knihy, čímž položil základy k budování školní knihov-
ny, později hojně navštěvované jak dětmi, tak dospělými. A nejen základy 
knihovny, ale i základy pro kulturu a ochotnictví v Řepích. O jeho divadel-
ním cítění jsou první zmínky v témže  roce 1863, kdy první řepský učitel 
Matěj Růžek připravoval pro veřejnost první zpěvy spojené s recitacemi. Na 
těchto základech pak vznikl první stálý divadelní kroužek, který byl zalo-
žen v roce 1884 dalším učitelem Ondřejem Vyhnalem. Na počátku vzniku 
knihovny však stáli mnozí donátoři, na které poukazuje článek uveřejněný 

v pražském vydání časopisu Světozor číslo 46, ročník IV,. z 11. listopadu 
1870, ze kterého si dovolím tuto informaci, vám čtenářům, nabídnout. 
Největší	zásluhu	na	vzniku	řepské	knihovny	měl	tehdy	páter	Kohlruss,	
zpovědník	od	sv.	Víta	v	Praze,	který	na	jejím	počátku	na	její	zřízení	da-
roval	mnoho	knih,	5	zlatých	a	50	krejcarů.	Tentýž	obnos,	tedy	5	zlatých	
a	50	krejcarů	poté	darovali	 libocký	farář	páter	Karel	Ullick,	František	
Kratochvíl,	řepský	rolník,	a	Milosrdné	sestry	řeholní	řádu	sv.	Karla	Bo-
romejského. 
Já jen dodám, že podle historických záznamů měla knihovna při škole v ro-
ce 1872 již na 270 svazků.	
A že ochotnictví v Řepích postupem času nabralo téměř profesionální úroveň, 
svědčí články z pražského ČSL večerníku z roku 1936.

Jaroslav Hájek,
zástupce starostky
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Zaručený úspěch operety „Na tý louce zelený“ v podání řepských divadelníků, jejíž premiéra se konala 29. února 1936,  
okomentoval pražský „ČSL VEČERNÍK“ ve své stati „Zprávy divadelní“.
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Před měsícem jsme Rokytku opustili v Kolodějích u zdi obory a tam tedy 
dnes začneme. Dopraví nás tam autobus linky 209 z vlakové stanice Pra-
ha-Uhříněves. Dobrá obuv, mapa či plán Prahy na šestnáctikilometrovou 
expedici je samozřejmostí!
Od kamenného mostu přes Rokytku jdeme po proudu k lesu. Zprvu cesta se 
záhy mění v pěšinu a přináší s sebou trochu útrap v podobě křovin. Nám 
to ale nevadí. Krásné, ještě zcela divoké scenérie vodního toku za to stojí! 
Po kilometru a půl vyjdeme z lesa, domy na obzoru a rušná Českobrodská 
silnice s proudy aut (… jak se tak valí dálnicí…) nám zvěstují Běchovice.
U malé vodní nádrže se napojíme na červenou značku a opustíme naši říč-
ku. V obci zahneme doleva a jdeme pěší stezkou vedle Českobrodské ulice 
další kilometr a půl, až narazíme na modrou značku, přejdeme a před ná-
dražím zahneme doprava k tunelu pod tratí, kde se s Rokytkou, posílenou 
o Říčanský a Běchovický potok opět shledáme.
To už jsme na začátku vzdutí největšího pražského rybníka a v lokalitě 
Přírodní památky Počernický rybník. Cedule nás poučí, že se nacházíme 
ve vzácném biotopu vodní a mokřadní vegetace s převládajícími rákoso-
vými porosty, vysokou ostřicí, vrbami, olšemi a akáty. Břehy a ostrov jsou 
útočištěm a hnízdištěm mnoha vodních a bahenních ptáků. Chovejme se 
tedy podle toho. Jsou zde k vidění potápky, kachny, lysky, slípky, dokonce 
i kormorán a orlovec říční. Pod hrází rybníka je park s malým amfiteát-
rem, kde se za příznivého počasí konají kulturní akce. V bývalém mlýně 
a pivovaru jsou dvě restaurace, kde se lze nasytit a občerstvit. Z rybníka 
jsou tři odtoky, které se na konci parku opět spojí v jednu Rokytku, a my 
pokračujeme pohodlnou cestou po levém břehu říčky kolem sportovních 
hřišť. Cesta se však posléze mění v polní, ta v pěšinu, či soustavy pěšin 
a jak by řekli myslivci v ochozy, čili zvířecí stezky. Nacházíme se na dně su-

chého poldru, čili nádrže, která se napustí jen v případě přívalových srá-
žek z povodí Rokytky, Svépravického a Hostavického potoka. Revitalizací 
koryt potoků vznikla přírodní lokalita uprostřed města. Dříve napřímené 
toky v betonových korytech byly přeměněny v soustavu meandrujících 
mělkých potoků s řadou tůní, slepých ramen a mokřadů široké říční nivy. 
A tak se sem mohla vrátit bohatá vegetace a fauna. O tom všem se dočte-
me na tabulích naučné stezky. Je to bezesporu jeden z nejromantičtějších 
úseků naší cesty!
Za hrází poldru vcházíme mezi domky starých Kyjí. V dáli vidíme věž kos-
tela sv. Bartoloměje, dominantu historické části obce. Silnice, vedoucí po 
pravém břehu říčky, nás dovede na hráz, která překonává další velký ryb-
ník napájený Rokytkou, tentokrát Kyjský. I tato vodní plocha má z hlediska 
ochrany přírody velký význam. Mimo to slouží i chovu ryb a sportovnímu 
rybářství. Rybník obejdeme po pravé straně, podejdeme železniční most 
a překonáme těleso hráze. Pod hrází se Rokytka zařezává do skalnatého 
kaňonu. Po břehu nelze jít. Proto vystoupáme Vlkovickou ulicí kolem za-
hrádkářské osady Za Horou a k Rokytce se vrátíme až v místě mohutného 
silničního mostu, který je součástí pražského dopravního systému. Jsme 
opět v poklidné krajině, tentokrát Přírodního parku Smetanka na úpatí 
stejnojmenného kopce, který Rokytka ze tří stran obtéká a na chvíli se 
otáčí o 180 stupňů. Začíná poslední krásný úsek říčky.
Ale o tom až příště v závěrečném díle „Expedice Rokytka“. Z ulice Pod 
Smetankou přejdeme po mostě do Hrdlořezské ulice, která nás dovede na 
Českobrodskou. Odtud je to jen 10 minut chůze ke konečné tramvaje č. 9 – 
Spojovací. Šťastnou cestu!

Jan Bösser

Výlet – Rokytka – Z Kolodějí kolem Počernického 
a Kyjského rybníka do Hrdlořez

Foto: Jan Bösser
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Taneční večer:  
Tejnkovská tancovačka

Divadlo pro děti:  
Kuchyňská skříň

Divadlo pro děti: Jak se 
slonovi splnil jeho sen

Živé hraní v hospůdce  
s Tomášem Nyklem

Divadlo:  
Monte Cristo

Divadlo pro děti: Ham, 
ham, velký hlad já mám

Divadlo pro děti:  
Tři pohádky do kapsy

Folk/bluegrass festival: 
Břevnovský březňák

Neseďte v pátek doma, přijďte si poslechnout živou hudbu a zatanco-
vat si. Těšit se můžete na vystoupení kapely Romaband. Akci pravidelně 
pořádá Sdružení Tejnka, tentokrát však prvně v prostorách Kulturního 
domu Bílá Hora. Sdružení bylo založeno v roce 2000 skupinou sousedů  
z pražského Břevnova. Jeho posláním je udržet jedinečný ráz této „vesni-
ce ve městě“. (vstupné dobrovolné)

Pohádka odehrávající se ve staré secesní skříni. Napadlo vás někdy, že i nádo-
bí se může do sebe zamilovat? Právě to se stalo jednomu nešťastnému hrnci, 
který nepřeje lásce princezny vařečky a smaltované mísy. Díky ale kuchařské-
mu náčiní, porcelánu a dalším pomocníkům se láska naplní. Pohádka plná 
písní za zvuku flétny, kytary, akordeonu a dokonce i hry na nádobí. Hraje: Pru-
hované panenky. (vstupné 40 Kč)

Každému se může splnit jeho přání. O tom se přesvědčil i slon. Pokud si něco 
opravdu přejete z hloubi srdce, tak k tomu není potřeba žádných kouzel. A to 
ani v pohádkách! Přijďte se podívat, jak se splnil jeden sloní sen. Hraje: Štěpán-
čino divadélko. (vstupné 40Kč)

Každý měsíc věnujeme jeden pátek živému hraní. Hudební nálož si pro vás 
připraví zpěvák a kytarista Tomáš Nykl. Zazpívá známé hity od 80. let do sou-
časnosti. Přijďte si odpočinout po pracovním týdnu a zaposlouchejte se do 
kytarových tónů. (vstupné dobrovolné)

Premiérové představení hudebního osudového drama o lásce, zradě  
a pomstě s hudbou Karla Svobody a texty písní Zdeňka Borovce z muziká-
lu Monte Cristo. Divadelní inscenace zpracovaná na základě světoznámé-
ho románu Alexandra Dumase. Představení vzniklo a bylo nazkoušeno 
právě v našem Kulturním domě Bílá Hora. V hlavních rolích se představí 
herci a zpěváci z předních pražských muzikálových scén. Představení  
120 min, vč. přestávky. (vstupné 90 Kč základní/50 Kč snížené)

Pohádka o krásné rozkvetlé louce, kde žijí broučci poklidně až do doby, než 
přijde velká hladová housenka. Obří housenka naruší život malým živo-
čichům, ale nebojte, všechno nakonec dobře dopadne. Pro děti: z MŠ, ale 
také pro 1. – 4. třídu základní školy. Hraje: Divadýlko z Pytlíčku. (vstupné 40 Kč)

Netradiční „Červená Karkulka“ s tatínkem, který se převlékne za vlka. Další 
pohádka „Otesánek“ se odehrává v kuchařské show. Poslední pohádka „Čert  
a Káča“ poučí v tomto provedení děti, jak je důležité umět číst a psát velká pís-
mena. Pro děti: z mateřských škol a 1. stupně základní školy. (vstupné 40 Kč)

Zahrají vám hvězdy i nováčci folkové, trempské a bluegrassové scény. 
Festivalem vás bude provázet moderátor Honza Dobiáš a zahrají vám 
Trapeři s Robertem Křesťanem, Choroši, Pětník a Terrakota. Rezervace 
vstupenek na e-mailu bbfest@seznam.cz, nebo tel. 736 227 646. (vstup-
né 250 Kč, pro studenty a děti možnost slevy) 

PÁTEK 19:00

NEDĚLE 15:00

NEDĚLE 15:00

PÁTEK 19:00

ÚTERÝ 19:00

NEDĚLE 15:00

NEDĚLE 15:00
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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 

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

•  HÁJEK	–	ZEDNICTVÍ	–	MALÍŘSTVÍ.	Provádím veškeré 
zednické, obkladačské, malířské, podlahářské a bourací 
práce. Odvoz suti zajištěn. Rekonstrukce bytu, domu, 
nebytových prostor. PRAHA 17/5/6 A BLÍZKÉ OKOLÍ.		
	 Tel.:	777	670	326

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

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

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

•  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	–  
zimní bundy, svetry, mikiny, spacáky, batohy, celty, 
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

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

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

•  MALOVÁNÍ,	LAKOVÁNÍ,	TAPETOVÁNÍ (dveře, okna, 
radiátory, umakartová jádra).		 Tel.:	603	221	653

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

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

•  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

•  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	

•  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	

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

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

•  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

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

•  PRODÁM	POUŽITÉ	TRUBKOVÉ	LEŠENÍ.	Odběr  
v P5-Zličíně. Mail: vajn@seznam.cz,	 Tel.:	775	349	074

•  PŘEVODY	DRUŽSTEVNÍCH	BYTŮ	do	vlastnictví,	
prohlášení nemovité věci, zakládání SVJ, likvidace BD.  
 Tel.:	724	304	603

•  !!!	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

BYTY, NEMOVITOSTI

•  MLADÁ	3	ČLENNÁ	RODINA	VYMĚNÍ	KOMPLETNĚ	
ZREKONSTRUOVANÝ	OBECNÍ	BYT	1+KK za obecní byt 
2+kk v jakémkoli stavu.  Děkujeme. Tel.:	728	058	226

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

•  KOUPÍM	POZEMEK	–	ZAHRADU,	LOUKU,	SAD	
(mimo sídliště) v Řepích o výměře cca 200 m2 výhradně 
pro letní rekreaci 1 osoby. Tech. sítě nejsou podmínkou.  
 Tel.:	602	212	883

•  VÝMĚNA	–	OBEC.BYT	2KK,	NÍZKÝ	NÁJEM, za stejný 
či větší, pouze s možností odkupu.	 Tel.:	775	947	737

•  VYMĚNÍM	S	DOPLATKEM	BYT	2+KK	v	OV,	48	m2,		
v Praze 6 - Řepích, za byt 3+1/L v Praze 6 nebo Praze 5. 
Byt se nachází v 6. patře, má plastová okna a zděnou 
koupelnu s odděleným WC. Měsíční poplatky na provoz 
jsou pouze 2 900Kč + el. energie. Ne RK. 
	 Tel.:	777	043	034

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

•  HLEDÁME	BYT	V	PRAZE,	A	TO	GARS	AŽ	2+KK,	nejlépe 
v bytovém domě, ale nemusí být. V bytě budeme 
2 osoby v páru, bez zvířat, nekuřáci. Cena do 15 tis.–
dle velikosti.	 Tel.:	605	845	088

•  POPTÁVÁM	BYT	2+1	NEBO	3+1	(3+KK)	PRO	2	OSOBY	
S	DÍTĚTEM	(14	LET).	Nespěcháme, ale můžeme bydlet 
ihned – záleží na dohodě. Cenově do max. 18 tis. 
Výhodou lodžie. 	Tel.:	603	789	381

•  Hledám	pronájem	2+KK	až	2+1,	pouze	Řepy.	
	 Tel.:	728	019	698
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Nabízíme: kadeřnictví (Matrix), 
kosmetika (Babor), modelace nehtů, manikúra, 

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

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

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

Kosmetický a kadeřnický salon

Giaccomo

SUŠÁKY, ŽALUZIE

www.bydlenijerabek.cz
+420 739 034 488

SÍTĚ PROTI HMYZU
ZASKLÍVÁNÍ BALKÓNŮ

Z BYTU DO RODINNÉHO 
DOMU – VÝMĚNA!

Vyměním stav. parcelu Vráž u Berouna 
1195 m2 se základy RD – 149,9 m2, 
vč. P.D. za byt v OV Zličín, Řepy a okolí. 
Ne přízemí a poslední patro. 
V bytě nechám bydlet po dobu dostavby.

VÍCE INFO NA TEL.: 604 35 36 37

Máte-li zájem u nás inzerovat, napište nám. Veškeré informace naleznete  
i na webu MČ Praha 17, www. repy.cz v sekci Řepská 17.

Tel. 234 683 531, 720 524 688, e-mail: michaela.linhartova@praha17.cz

Chcete	u	nás	inzerovat? ŘEPSKÁZ P R A V O D A J  P R A H Y  1 7  |  L E D E N  2 0 1 8  |  R O Č N Í K  2 4  |  Z D A R M A

PF 2018

Strategický plán MČ Praha 17 byl schválen
Nemůže Slánská (do)padnout jako lávka v Troji?
Volba prezidenta České republiky

Z P R A V O D A J  P R A H Y  1 7  |  L I S T O P A D  2 0 1 7  |  R O Č N Í K  2 3  |  Z D A R M AŘEPSKÁ

Konal se křest nové knihy

Průvod sv. Martina: 11. listopadu 

Řepy získaly 1. cenu v celostátní  

soutěži MPSV za podporu seniorů

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

Zklidnění dopravy

Získané dotace v loňském roce

Modernizace počítačové učebny v CSZS

ŘEPSKÁ
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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 :)

pellarova@careerpartner.cz

Prodavač / Shop assistant 
do Duty Free
PŘ I JMEME

Letiště
Václava Havla Veterinární klinika Delta

MVDr. Michael Růžička, s. r. o.
Drahoňovského 810/1
Praha 6 - Řepy 163 00

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

www.veterinadelta.cz

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

So: 9.00–12.00
Operační hodiny:

Po–Pá: 11.30–15.00

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

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

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

www. mudr-hrabovska.cz

Poslední pacient 30 min před koncem ordinační doby. 

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

PŘIJMEME 
ZAMĚSTNANCE 

(ženu)

• na manuální práci  
do ruční výroby

• ve slušném prostředí

• na HPP, ev. zkrácený úvazek

• na pracoviště ve Zličíně
(Lidečská ul.)

v blízkosti sídliště Řepy

VOLEJTE NEBO PIŠTE 

Tel.: 775 349 074

E-mail: teiva@tiscali.cz

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

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

Kompletní účetní služby 
Správa nemovitostí

SLEVA 
40%

z montáže

Po předložení tohoto kuponu

ŽALUZIE 
SÍTĚ PROTI HMYZU

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

stejné IČ
stejná adresa
stejný kontakt26 let

Ú K L I D O V É  P R Á C E

JAN BÖSSER
Žalanského 36/29, 163 00 Praha 6

tel.: 603 423 612 • bosser@volny.cz

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

malování • lakování

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.



Tradiční české zabijačkové hody
-

výroba a prodej zabijačkových specialit, živá hudba

17. 3. 2018
od 11 hodin
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271 777 010
trend@trend-technologie.cz

Koněvova 1107/54
130 00, Praha 3

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

• Vytvoříme projektovou dokumentaci, včetně vyřízení stavebního povolení

• Postavíme Vám vlastní plynovou kotelnu na klíč

• Zajistíme provozování kotelny, včetně pravidelných servisů a revizí

Základem našeho úspěchu je Vaše spokojenost

www.trend-technologie.cz
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