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Jak bude MČ Praha 17 hospodařit v roce 2017
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Vážení čtenáři,

začíná nám měsíc březen a s ním se můžeme těšit na to opravdové jaro! možná se mnozí z vás chys-
tají na velký jarní úklid, a tak možná obzvlášť v tomto měsíci oceníte přistavení velkoobjemových 
kontejnerů. Přehled kde a kdy je najdete, samozřejmě nechybí ani v tomto čísle našeho zpravodaje.
A jaké další zajímavé čtení je pro vás přichystáno? hlavním tématem březnového čísla je bezesporu 
rozpočet. na straně 6 a 7 se můžete dočíst, jak bude městská část tento rok hospodařit. Věřím, že 
neméně zajímavý pro vás bude i rozhovor s Petrou Pecharovou, která je vedoucí ekonomického odbo-
ru a na přípravě rozpočtu se přímo podílí. Rodičům snad přijdou vhod informace o zápisech do škol 
a předškolním vzdělávání. A pokud si budete chtít od všech vážných témat odpočinout, neváhejte 
a nalistujte poslední stránky časopisu, kde si můžete přečíst střípky z historie nebo přijměte pozvání 
na výlet. Vždyť jarní sluníčko už bude svítit naplno! 

Hezké čtení přeje Radka Sálusová

Úvodní slovo
Úřední hodiny
Úřadu mč Praha 17

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

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

Czech	POINT Španielova 1280: 
v úředních hodinách živnostenského odboru

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

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

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

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

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

PŘÍŠTÍ	ZASEDÁNÍ	ZASTUPITELSTVA	MČ	PRAHA	17	SE	KONÁ	19.	4.	2017	OD	14	HODIN.
Místo	konání:	Kulturní	centrum	PRůHON,	Socháňova	1220/27,	Praha	17	–	Řepy.

ŘEPSKÁ	SEDMNÁCTKA
březen	2017	•	ročník	23

Redakce: mgr. Radka Sálusová, 
bc. michaela Linhartová

Redakční	rada: J. bösser (předseda), 
mgr. A. koutný, mbA, J. hájek, 
mgr. R. Sálusová, Ing. J. Decker, m. horňák

Vydavatel: městská část Praha 17

Periodický	tisk	územního	samosprávného	
celku	MČ	Praha	17.
Registrační	číslo: mk čR e 12174

Vychází	11×	ročně	v	nákladu: 12 000 ks

Redakce: Žalanského 291, 163 02 Praha 6,

tel.: 234 683 544 (531), www.repy.cz

Uzávěrka	pro	příjem	příspěvků: 
vždy 10. dne předcházejícího měsíce

Inzerce:	Tel.: 234 683 531, 720 524 688

Redakce	si	vyhrazuje	u	všech	příspěvků		
právo	redakčních	úprav.
e-mail:	redakce@praha17.cz

Grafika	a	tisk: Print Production, s. r. o.

Titulní	foto: Jaro ve starých řepích 
(foto Radka Sálusová)

Pietní	park	pro	zvířata	chovaná	v	zájmových	chovech	v	Praze-Zličíně
Zastupitelstvo	 nesouhlasí	 se	 záměrem „Pietní park pro zvířata chovaná v zájmových chovech 
v Praze-Zličíně“ (dále jen „záměr“) s ohledem na významnost jeho vlivů na životní prostředí a ve-
řejné zdraví (především z hlediska ochrany ovzduší a vod); důvodem je jednak situování záměru 
v bezprostřední blízkosti obytné zástavby (vzhledem k převažujícímu západnímu proudění v této 
lokalitě by byla záměrem dotčena i obytná zástavba na území mč Praha 17) a dále svým rozsahem 
záměr zasahuje do ochranného pásma hygienické ochrany II. stupně jímacích objektů vodovodu 
Zličín pro úpravu pitné vody.

Žádost	Klubu	občanů	bezbariérového	domu	Vondroušova,	spolku,	o	poskytnutí	dotace	
na	rok	2017	
Zastupitelstvo schválilo žádost klubu občanů bezbariérového domu Vondroušova, spolku, 
o poskytnutí dotace na rok 2017 ve výši 1.106.000 kč pro zajištění samostatného 
a soběstačného života občanům se zdravotním postižením, kteří bydlí v bezbariérovém domě, 
prostřednictvím nepřetržité osobní asistence.

Program	pro	podporu	jazykového	vzdělávání	My	ve	světě	–	svět	u	nás
Rada schválila vypsání programu my ve světě – svět u nás pro jazykové vzdělávání na základních 
školách zřizovaných mč Praha 17 a výši podpory pro dlouhodobé vzdělávací jazykové výjezdy.

Valorizace	nájemného	v	roce	2017	u	smluv	o	nájmu	nemovitostí	svěřených	MČ	Praha	17	
s	valorizační	doložkou:	byty,	prostory	sloužící	k	podnikání,	garážová	stání,	ateliéry,	
ordinace	lékařů
Rada souhlasila se zvýšením základního nájemného v roce 2017 o procentní míru inflace ve výši 
0,7 % u smluv o nájmu nemovitostí, svěřených mč Praha 17, které obsahují valorizační klauzuli: 
byty, prostory sloužící k podnikání, garážová stání, ateliery, ordinace lékařů.

Připomínky	k	nové	obecně	závazné	vyhlášce	hl.	m.	Prahy	o	školských	obvodech	mateřských	škol
Rada městské části souhlasí se zněním nové obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o školských 
obvodech mateřských škol bez připomínek.

V dubnovém čísle si mimo jiné přečtete:
➙ Otvírali jsme Kulturní dům na Bílé Hoře.

➙ Zveme vás na pálení čarodějnic.



pátek 7. dubna 2017 ve 20:00 hod
sokolovna řepy, na chobotě 125/2b

Moderuje Zdeněk Podhůrský | K tanci a poslechu hraje skupina Hamleti
Host večera Zdeňka Žádníková Volencová  | Oči a uši potěší Irské tance

Křest CD a vystoupení Pavlíny Senić | Zážitkové foto zdarma Fotonaut

Dále vybíráme z programu: předtančení, benefiční párty casino, degustace vín, 
slosovatelné vstupenky o hodnotné ceny, ochutnávka premiových rumů, DJ...

Welcome drink a drobné pohoštění v ceně vstupenky. Vstupné 200 Kč.

Předprodej vstupenek v KC Průhon, Socháňova 1220/27, 163 00  Praha 17 - Řepy.  
Tel.: 601 324 852, e-mail: vstupenky@pruhon.cz, www.pruhon.cz.

4. ročník benefiční akce na podporu Nadačního fondu Zdeňky Žádníkové 

upoutavka spol vecer 2017.indd   1 21.02.17   21:53
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milí čtenáři,

březen je vlastně prvním jarním měsícem 
a já si moc přeji, abychom se už brzy 
opravdu dočkali teplých jarních paprsků.
březen je také měsícem, kdy si připomíná-
me narození „učitele národů“ Jana Amose 
komenského. U této příležitosti se také bu-
de konat již tradiční předání plaket J. A. ko-
menského našim úspěšným pedagogům. 
Letos se ovšem s malou změnou tato slav-
nost uskuteční v nově zrekonstruovaném 
kulturním domě na bílé hoře. Slavnostně 
jsme jej otevřeli 25. února a já vás co nej-
srdečněji zvu k návštěvě jeho upravených 
prostor. nabídku místního nového občers-
tvení můžete třeba vyzkoušet při zastávce 
z jarní procházky.
mimo jiného také pracujeme na přípravě 
Strategického plánu naší městské části. 
Tento dokument by se měl stát jakýmsi 
výhledem vývoje v řepích v horizontu příš-
tích deseti let. V souvislosti s jeho tvorbou 
začne během měsíce března dotazníkový 
průzkum mezi řepskými obyvateli. Ráda 
bych vás tedy požádala o spolupráci a vy-
plnění dotazníku, pokud budete tazatelem 
osloveni. Případně se můžete zapojit do 
on-line průzkumu, který bude navazovat 
v dubnu.

Přeji vám tedy příjemné první jarní dny 
a hezké chvilky při čtení našeho zpravodaje.

Jitka Synková

Slovo starostky

Pranostiky na březen

Březen bez vody - duben bez trávy.

Mnoho dešt’ů březnových -
 

hubené léto.

Na svatého Bedřicha 
slunko teplem zadýchá.

Na svatého Řehoře čáp letí od moře, žába 

hubu otevře, líný sedlák, který neoře.

Je-li na svatého Josefa 
vítr, potrvá čtvrt roku.

Panská láska, ženská chut’ 

a březnové počasí není stálé.
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OTÁZKA MĚSÍCE BřEZnA

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

Proč je vlastně položena tahle otázka? Odpověď je 
celkem snadná, stávající budova a zařízení čerpací 
stanice při ulici Slánská stojí na pozemku, který má 
v platném územním plánu zcela jiné využití a tudíž 
byla stavba povolena jen dočasně, navíc pozemek 
na kterém je umístěna je ve vlastnictví magistrátu. 
Společnost, která čerpací stanici pohonných hmot 
provozuje, dlouhodobě a opakovaně usiluje o mož-

nost prodloužení doby fungování. Již v roce 2013 vedení mč Praha 17 
odmítlo žádost OmV čR o prodloužení provozování do roku 2020. Dle 
mého názoru čerpací stanice takového rozměru nepatří do této lo-

kality, do bezprostřední blízkosti vysokých obytných domů. Pokud si 
dobře vzpomínám, tak původní vlastník OVUSU měl zpracovanou urba-
nistickou studii využití prostor stávající čerpací stanice, kde byla na-
vržena nízkopodlažní polyfunkční budova s občanskou vybaveností, 
podobnému projektu bych se nebránil. Úplně nejraději bych byl, kdyby 
se na stávajícím místě nestavělo vůbec nic a plocha by se jen zkulturni-
la, vždyť po rekonstrukci protihlukových opatření na Slánské bude mít 
tahle část řep zcela jiný vzhled, a tak by si obyvatelé přilehlých domů 
zasloužili více toho klidu a příjemného prostředí. benzínek je kolem 
nás nespočet.

Prostor při ulici Slánská, kde je nyní umístěna ben-
zínová pumpa, by si dle mého názoru zasloužil lepší 
využití. myslím, že benzínová pumpa úplně nepatří 
na místo hned vedle bytových domů. Vezměme ta-
ké v úvahu, že možností tankování v našem okolí 
je hned několik a jistě pro žádného řepského řidiče 
není problém popojet malý kousek za hranici naší 
městské části.

Z těchto důvodů bych velice uvítal, kdyby místo současné benzínové 
pumpy zde vzniklo parkoviště. S nedostatkem parkovacích míst bojují 
řepy stejně, jako mnohé další městské části. Vždyť v době, kdy se řep ské 
sídliště stavělo, mnohé rodiny svůj automobil ani nevlastnily. A situa-
ce dnes? Vlastní vůz má téměř každá rodina a není výjimkou, že někde 
mají i vozy dva. Je tedy třeba počet parkovacích míst rozšiřovat a tento 
prostor by mohl k řešení „parkovací otázky“ určitě pomoci.

benzinka v místě, kde je, mi vlastně až tak neva-
dí. nevím, jaký názor mají lidé, kteří bydlí v do-
mech v okolí. Věřím, že zdejší obyvatelé by rádi 
uvítali její zrušení. Z mého pohledu řidiče, který 
tudy poměrně často projíždí a také často tankuje, 
bych byl klidně pro zachování současného stavu.

Jan Lupač

Martin Marek  ODS

Václav Kreisinger   nEZ

Prostor, kde je nyní benzinka, by se mohl rozhod-
ně využívat nějak lépe. benzínek je v okolí něko-
lik, takže myslím, že je zbytečné ji mít přímo tady. 
Uvítal bych, kdyby tady vzniklo třeba parkoviště.
míst k zaparkování je v řepích obecně málo, a tak 
by se tímto způsobem mohlo aspoň v jedné části 
řep parkování zlepšit.

Jakub Podražil

Otázka na příští měsíc:

Louka před úřadem
Jak by podle vás měla v budoucnu vypadat louka před úřadem?

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

Omluva
Omlouváme se PhDr.	 Jindřichu	 Kadlecovi, jehož odpověď na Otázku 
měsíce jsme zveřejnili v minulém čísle řepské sedmnáctky.
PhDr. Jindřich kadlec je předsedou občanského hnutí Plus a není čle-
nem čSSD, jak bylo mylně uvedeno v únorovém čísle zpravodaje.
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Můžete	Váš	odbor	představit?
ekonomický odbor vykonává mnoho činností, 
pokusím se Vám přiblížit alespoň ty nejdůleži-
tější. V první řadě zastřešuje oblast rozpočtu. 
Zpracovává, průběžně sleduje, následně vyhod-
nocuje plnění rozpočtu a způsob užití finančních 
prostředků městské části. V oblasti rozpočtu 
metodicky řídí ostatní odbory. Dále zpracová-
vá kompletní účetnictví městské části za hlavní 
a hospodářskou (zdaňovanou) činnost. To zna-
mená, že vede účetnictví o stavu a pohybu ma-
jetku, o všech příjmech a výdajích, o fondovém 
hospodaření, zabezpečuje termínované vklady 
a jiné vhodné zhodnocování dočasně volných fi-
nančních zdrojů a stará se o vztahy ke státnímu 
rozpočtu a státním fondům v souladu s platnými 
zákony. Provádí veškeré účetní i platební ope-
race a vede komplexní daňovou evidenci. Také 
zodpovídá za chod pokladny v budově úřadu 
městské části. 
Další oblastí náplně práce ekonomického odbo-
ru je výběr veškerých stanovených místních 
poplatků. Rovněž přijímá žádosti k poskytování 
dotací určených na podporu sportu, volnočaso-
vých aktivit, kultury, sociálních služeb a na pod-
poru péče o veřejnou zeleň a ochranu životního 
prostředí. Vypracovává smlouvy o poskytování 
těchto účelových dotací neziskovým organiza-
cím a fyzickým osobám. Dále zajišťujeme vymá-
hání pravomocných dlužných pohledávek a vy-
dáváme povolení k umístění herního prostoru 
na území naší městské části.  

Kolik	pracovníků	váš	odbor	tvoří?
na ekonomickém odboru pracuje vedoucí od-
boru a devět zaměstnanců. Těmi jsou vedoucí 
finanční účtárny a tři účetní, pokladní, faktu-
rantka, vedoucí oddělení správy daní, poplatků 
a vymáhání, odborná referentka na oddělení 
správy daní a poplatků a odborná referentka 
zajišťující vymáhání pohledávek a agendu s tím 
související. Jsme výborně fungující kolektiv, 
úžasných a spolehlivých lidí, kteří efektivně plní 
své pracovní povinnosti. 

Co	je	Vaší	hlavní	pracovní	náplní?
mezi mé nejdůležitější pracovní činnosti patří 
především sestavování rozpočtu městské čás-
ti a sestavování střednědobého rozpočtové-
ho výhledu. Jelikož jsem pověřena do funkce 
správce rozpočtu, metodicky řídím a koordi-
nuji rozpočtové hospodaření a provádím roz-
počtová opatření. Dále vypracovávám zprávy 
o hospodaření a plnění rozpočtu městské části 
včetně závěrečného účtu. Také sleduji čerpání 
finančních prostředků poskytnutých ze státního 
rozpočtu, z rozpočtu hl. m. Prahy a z fondů eU 
včetně jejich vyúčtování. Rovněž vypracovávám 
finanční vypořádání hospodaření městské části 
s hl. m. Prahou včetně odvodů. Dále se podílím 
na zpracování podkladů městské části k přizná-
ní hl. města Prahy k dani z příjmů právnických 
osob. Také spolupracuji s peněžními ústavy při 
zřizování účtů a v oblasti dalších finančních 
zdrojů a zhodnocování finančních prostředků 

v rámci účtů městské části. Aktivně vyhledávám 
příležitost pro čerpání dotací.

Co	Vás	na	Vaší	práci	baví	nejvíce?
nejvíce mě baví různorodost mých pracovních 
činností. někomu tato práce může připadat jed-
notvárná, ale opak je pravdou, žádný den není 
stejný. Dále mě těší skutečnost, že mohu pra-
covat v tak  skvělém a sehraném týmu,  který se 
skládá z odborníků ve svých profesích.

Co	Vám	na	ní	naopak	připadá	nejtěžší?
nemůžete nikdy úplně vypnout, v tomto oboru 
obzvlášť. neustále se musíte vzdělávat a praco-
vat na sobě. Proto studuji nové zákony, nařízení 
či vyhlášky a pokyny, navštěvuji různé semináře 
a kurzy, čtu hodně odborných časopisů.

Jak	dlouho	na	úřadě	pracujete	a	od	kdy	jste	
v	pozici	vedoucí?
na Úřadě městské části Praha 17 jsem zaměst-
naná od roku 1997. nejprve jsem byla přijata na 
pozici odborné referentky do finanční účtárny. 
Od roku 2016, na základě řádného výběrového 
řízení, vykonávám funkci vedoucí ekonomického 
odboru.

Jaké	problémy	řešíte	nejčastěji?
nevnímám, že bychom „řešili nějaké problémy“. 
ekonomický odbor je dobře fungující celek. Ja-
kýkoliv pracovní úkol vnímáme jako výzvu. na-
ším cílem je splnit vše co nejlépe a k plné spoko-
jenosti ostatních.

Vedení	Ekonomického	odboru	je	jistě	práce	
náročná	a	zodpovědná.	Jak	relaxujete?
Volné chvíle nejraději trávím s budoucím man-
želem, naší dcerou a přáteli. Oblíbili jsme si již-
ní čechy, pro jejich malebnou přírodu, hojnost 
rybníků i pro velké množství historických pa-
mátek. Snažíme se je co nejčastěji navštěvovat. 
S dcerou hodně sportujeme. Chodíme také do 
kina a do divadla. miluji muzikály a zajímám se 
o historii.

Děkuji za rozhovor.
Radka Sálusová

Otázky pro Petru Pecharovou
Také v březnovém čísle pokračujeme v představování vedoucích jednotlivých odborů. Březnové číslo je ve znamení „čísel“ – velký 
článek týkající se rozpočtu naší městské části naleznete na straně 6, a tak není náhoda, že vám zároveň představujeme vedoucí 
Ekonomického odboru Ing. Petru Pecharovou.

Ing.	Pecharová	Petra	(40	let)
•  vzdělání – vysokoškolské
•  zasnoubená, jedna dcera 
•  záliby – především čas, který mohu trávit 

společně se svou rodinou
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byl schválen základní dokument pro hospodaření městské části. městská 
část počítá pro letošní rok s příjmy ve výši téměř 190 mil. kč a předpokláda-
né výdaje budou ve výši 425 mil. kč. Plánovaný schodek ve výši 235 mil. kč 
pokryje městská část vlastními zdroji, to je finančními prostředky, které 
našetřila v minulých letech.
Rozpočet je schodkový jen z hlediska účetního, městská část si nebere žádný 
úvěr, žádné peníze si nepůjčuje a nemá ani žádné dluhy z předchozích let.

Co	letošní	rok	obsahuje	konkrétně:
➦   Do oblasti rozvoje obce je zařazeno 12 mil. kč. bude dokončeno napo-

jení polikliniky na pult centrální ochrany hasičského sboru hl. m. Pra-
hy, nadále bude pokračovat rekonstrukce volných bytů v majetku 
městské části, dojde k stavebním úpravám koupelen v bezbariérovém 
domě Vondroušova, uskuteční se rekonstrukce kontejnerových stá-
ní a dodávka a instalace speciálních solárních odpadových nádob na 
směsný a tříděný odpad do 11 lokalit a dojde k vybudování bočních 
vchodů do zimních zahrad v bendově ulici.

➦   na péči o veřejná prostranství vyčlenila městská část téměř 15 mil. kč. 
Půjde nejen o údržbu stávající zeleně, ale finanční prostředky jsou při-
praveny i na zpracování studie potřebné k záměru vybudovat park na 
zelené ploše před úřadem, na výsadbu dřevin či na revitalizaci a opra-
vy v zeleni – např. zpevnění ploch, pokládky dlaždic a jiné. V oblasti 
renovace dětských hřišť bude hřiště v ul. Laudova doplněno novými 

herními prvky, na hřišti v ul. nevanova bude vybudována dětská dráha 
pro nejmenší cyklisty, na hřišti v ul. Vondroušova dojde k obnově bra-
nek a košů na basketbal a ostatní hřiště budou udržována průběžně.

➦   Do oblasti dopravy je určeno bezmála 41 mil. kč, a to nejen na údrž-
bu komunikací, ale více jak 33 mil. kč je vyhrazeno na velké opravy 
komunikací. Půjde o výstavbu nové pozemní komunikace – vozovka 
a chodník mezi ul. U boroviček a na Fialce I/II, stavební úpravy kři-
žovatky ul. U boroviček a Selských baterií, velká oprava komunikace 
v ul. hankova, dojde k vybudování nových kanalizačních a vodovod-
ních řadů v ul. Augustova a hekova a výstavbě nové parkovací plochy 
na pozemku v ul. mrkvičkova pro cca 100 vozidel a další stavební úpra-
vy na místních komunikacích za účelem zklidnění dopravy v oblasti 
horních řep. 

➦   Pro oblast školství a sportu je vyčleněno více než 232 mil. kč, z to-
ho 160 mil. kč půjde na zahájení výstavby víceúčelového Sportovního 
centra na Chobotě celopražského významu. Další větší investice budou 
realizovány v mŠ Laudova (objekt Laudova a objekt brunnerova), kde 
bude provedena výměna svítidel a části elektrorozvodů, v ZŠ J. Weri-
cha proběhne rekonstrukce kanalizace pod tělocvičnou a v ZŠ genpor. 
Fr. Peřiny dojde k rekonstrukci varny, pořízení nového vybavení a vý-
měně svítidel a části elektrorozvodů. Do ZUŠ blatiny bude vybudována 
nová klimatizační jednotka zajišťující regulaci tepla.

Jak bude Městská část Praha 17 
hospodařit v roce 2017
 Zastupitelstvo městské části Praha 17 schválilo dne 25. 1. 2017 rozpočet městské části na rok 2017.

rozvoj obce 
1.7% 

městská infrastruktura 
8.8% 

doprava 
4.7% 

školství  
22.0% 

sociální oblast  
8,0% 

kultura a sport 
7,8% bezpečnost 

1.1% 

hospodářství 
0.6% 

vnitřní správa 
43.0% 

pokladní správa 
2,2% 

Struktura běžných výdajů
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➦   Do sociální oblasti půjde 33 mil. kč, a to především pro příspěvkovou 
organizaci Centrum sociálně zdravotních služeb, která pečuje nejen 
o seniory, ale také zajišťuje provoz nízkoprahového zařízení pro děti 
a mládež klub 17 a provoz AT poradny s AT linkou. Další finanční pro-
středky jsou určeny na financování sociální péče a pomoci zdravotně 
postiženým občanům a to pro klub občanů bezbariérového domu Von-
droušova a také Domovu sv. karla boromejského. městská část počítá 
i s finančními prostředky na přípravné práce v souvislosti s výstavbou 
Domu s pečovatelskou službou. 

➦   Do oblasti kultury půjde přes 12 mil. kč, a to především pro příspěv-
kovou organizaci kC Průhon, která zajišťuje kulturní akce, kroužky pro 
děti a dospělé. Další finanční prostředky jsou určeny na činnosti, jako 
je vítání občánků, blahopřání jubilantům. 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 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 bezmála 72 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 dotač-
ního řízení, a to organizacím, které zajišťují organizovanou sportovní vý-
chovu dětí a mládeže, kulturní a sociální služby. 

Zastupitelstvo městské části Praha 17 schválilo i plán hospodářské činnos-
ti na rok 2017, a to s celkovými výnosy 134,5 mil. kč a s celkovými náklady 
32,8 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. Žufanova 1093–95 budou provedeny opravy páteřních 
rozvodů elektra, ve vybraných domech bude probíhat instalace požárních 
dveří a i nadále budou opravovány volné byty před přidělováním novým 
nájemcům. Další finanční prostředky jsou určeny na opravy různého cha-
rakteru a na služby.  

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

BILANCE	ROZPOČTU	NA	ROK	2017
PříJmy  
(v tis. kč)

Rozpočet 
schválený 2016

Rozpočet 
návrh 2017

Index  
17/16 v %

příspěvek ze státního 
rozpočtu

16 679 18 111 108,6

finanční vztah 
z rozpočtu hmP

75 757 77 599 102,4

vlastní příjmy 19 622 19 726 100,5

převody z hosp. 
činnosti

22 000 75 000 340,9

úspora hospodaření 171 204 236 960 138,4

Příjmy celkem 305 262 427 396 140,0

VÝDAJe  
(v tis. kč)

Rozpočet 
schválený 2016

Rozpočet 
návrh 2017

Index  
17/16 v % 

rozvoj obce 2 202 2 772 125,9

městská infrastruktura 14 292 14 256 99,7

doprava 4 712 7 662 162,6

školství 36 134 35 674 98,7

sociální oblast 12 821 13 036 101,7

kultura a sport 12 258 12 683 103,5

bezpečnost 2 040 1 707 83,7

hospodářství 1 062 903 85,1

vnitřní správa 67 771 69 703 102,9

pokladní správa 3 600 3 619 100,5

bĚŽnÉ VÝDAJe 156 892 162 016 103,3

rozvoj obce 24 000 9 600 40,0

městská infrastruktura 470 550 117,0

doprava 16 200 33 180 204,8

školství 100 850 197 000 195,3

sociální oblast 2 500 20 000 800,0

kultura 0 0

bezpečnost 0 0

hospodářství 2 300 1 350 58,7

vnitřní správa 550 2 200 400,0

kAPITÁLOVÉ VÝDAJe 146 870 263 880 179,7

VÝDAJe CeLkem 303 762 425 896 140,2

Rozdíl příjmů a výdajů 1 500 1 500 100,0

rozvoj obce               
3.6% 

městská infrastruktura 
0.2% 

doprava 
12.6% 

školství 
74.7% 

sociální oblast  
7,6% 

hospodářství 
0,5% vnitřní správa 

0.8% 

příspěvek ze státního 
rozpočtu 

4% 

finanční vztah z rozpočtu 
HMP 
18% 

vlastní příjmy 
5% 

převody z hosp. činnosti 
18% 

úspora hospodaření 
55% 

Struktura příjmů

Struktura kapitálových výdajů
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Kam s bioodpadem

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

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

biovoky jsou financovány z prostředků magistrátu hlavního města Prahy. 

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

Ing. Vladimíra Šrámková,
Odbor životního prostředí a dopravy

Stanoviště	BIOVOK:

•		 5.	3.	(ne)		 9–12	hod.	– parkoviště ul. hofbauerova x Žufanova
•	19.	3.	(ne)	13–16	hod.	–	ke kulturnímu domu x U boroviček

Přistavované kontejnery budou s obsluhou.

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	
bude	koordinovat	ukládání	odpadů.	VOK	nebudou	na	daném	sta-
novišti	zůstávat	přes	noc.

•				 2.	3. ke kulturnímu domu x U boroviček

•				 3.	3.  Parkoviště Drahoňovského

•			10.	3. křižovatka ul. Laudova x k Trninám

•			11.	3. Parkoviště hofbauerova x Žufanova

•			16.	3.	 Parkoviště u objektu bílý beránek (Šímova ul.)

•			17.	3. Parkoviště v ul. na moklině (u rest. U hasiče)

•			24.	3. ke kulturnímu domu x U boroviček

•			25.	3. 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.

Ing. Vladimíra Šrámková,
Odbor životního prostředí a dopravy

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

Srdečně Vás zveme na 

Představení 
studentských prací

a následnou diskusi k tématu

Centrální park

KC Průhon, Socháňova 1220/27,  
Praha 6 - Řepy

Více na www.repy.cz/centralni-park

7. 3. 2017 od 17 hodin
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Vážená paní starostko, vážení členové Rady  
MČ Praha 17, vážení členové Redakční rady,

dovoluji si Vám oznámit, že ke dni 1. 2. 2017 se vzdávám funkce 
a členství v Redakční radě řepské sedmnáctky. Důvody mého roz-
hodnutí jsou osobní. navíc k 1. 2. 2017 jsem s rodinou definitivně 
opustila Prahu a moje trvalé bydliště se tak již nenachází na území 
mč Praha 17.
Všem, kteří se podíleli a podílejí na přípravě časopisu řepská sedm-
náctka, chci poděkovat za to, že jsem díky jejich práci a nasazení mohla 
být u procesu, v němž se z černobílé několikastránkové tiskoviny stal 
plnohodnotný kvalitní časopis. U vývoje řepské sedmnáctky jsem byla 
více než deset let a jsem na ten časopis opravdu hrdá.
Zároveň chci poděkovat celé městské části, která se na dlouhých pat-
náct let stala mým domovem. Protože jsem se snažila zapojit do veřej-
ného dění, vím, kolik práce se skrývá za zdánlivě přirozeným rozvojem 
řep. I když mé názory byly mnohdy odlišné, respektuji a velmi si vážím 
té práce, kterou vedení radnice odvedlo a odvádí. Z mého pohledu řepy 

udělaly obrovský krok dopředu a dnes jsou prostě dobrým místem pro 
život.
Přeji všem, ať se Vám vaše práce daří. 

Martina Vojíková Vítková

Vážená paní Vojíková Vítková,

ráda bych Vám touto cestou poděkovala za Vaši dlouholetou svědomi-
tou činnost v Redakční radě řepské sedmnáctky. Jak jste sama zmínila, 
za poslední roky časopis urazil dlouhou cestu a z několikastránkových 
novin se stal barevným třicetistránkovým časopisem. Velmi si vážím 
veškeré Vaší práce a úsilí, které jste vždy do tvorby časopisu vkládala. 
Děkuji za Vaše podnětné připomínky, názory a hlavně nápady, které 
přispívaly ke zkvalitnění zpravodaje.

Přeji Vám mnoho štěstí a úspěchů ve Vaší další profesní kariéře 
i v soukromém životě.

Mgr. Jitka Synková

nenápadných šedých „beden“, ukrytých mezi domem a keři ve Španielově 
ulici, si asi málokdo povšimne – možná pejskaři, jejichž svěřenci je využijí 
k odlehčení a předání zprávy svým soukmenovcům. Letos v březnu je to 
však již deset let, co začaly sloužit svému skutečnému účelu – kompos-
tování biologického materiálu, který většina lidí vyhazuje jako kuchyňský 
odpad do černého kontejneru. 
řepský kompost se může chlubit přinejmenším dvakrát – vznikl jako první 
projekt komunitního kompostování v bytové zástavbě v Praze (a druhý v če-
chách po Chrudimi). V roce 2008 vyhrál 1. cenu v soutěži Miss Kompost, 
kterou pořádá ekodomov (http://old.ekodomov.cz/index.php?id=678). 
Od té doby se kompostování rozšířilo do řady dalších měst i pražských 
městských částí a ti, kdo kompostují, už nejsou považováni za takové podi-
víny a výstředníky jako dříve. Jistě k tomu přispělo i zavedení environmen-
tální výchovy ve školách a nástup generace mladých lidí, kteří si přivážejí 
zkušenosti ze zahraničí. A proč je vlastně tak důležité nevyhazovat bio-
materiál do směsného odpadu? není pravda, jak se někteří lidé domnívají 
(viz ř17, září 2016, str. 25), že „…bioodpad se docela dobře rozloží na 
normální skládce.“ biomateriál se na skládce rozkládá často bez přístupu 
vzduchu a při tomto procesu vzniká místo oxidu uhličitého metan, který je 
mnohem horším skleníkovým plynem. Další a možná závažnější věc je, že 
se takto znehodnotí přirozený zdroj živin pro půdu, která se zemědělskou 
produkcí jednostranně vyčerpává a chybějící živiny se do ní musí dodávat 
ve formě umělých hnojiv. bez ohledu na energetickou náročnost výroby je 
asi každému jasné, že je lepší a zdravější půdě vracet to, co jí bylo odebrá-
no, v přirozené formě. 
kuchyňský odpad svým složením poskytuje kompost kvalitnější a bohatší 
na živiny než ten, který vznikne pouze ze zahradního odpadu. když vezme-
me v úvahu, že biomateriál tvoří okolo 40 % (!) hmotnosti odpadu v čer-
ných kontejnerech, jde o obrovské množství cenné suroviny, kterou se při 
jejím nevyužití marnotratně plýtvá. 
myslím si, že je škoda, že oddělený sběr biomateriálu zůstává v naší městské 
části i po deseti letech jen záležitostí pár desítek jedinců a v rovině „Jen 
je nechte, ať si hrají“ (kdo si hraje, nezlobí :-) a cenný přírodní materiál, 
který jinde chybí, končí na skládce nebo ve spalovně.
Přistavení kontejneru na biomateriál jednou za dva týdny na tři hodiny 
na jedno místo na sídlišti s bezmála 25 000 obyvateli možná splňuje sou-
časné minimální požadavky zákona, ale zmíněné plýtvání nijak neřeší. Za-

tím, protože se zdá, že i Praha bude v budoucnu tuto problematiku řešit. 
nechceme být ale v řepích o krok napřed, jako je tomu v některých jiných 
městských částech? myslím, že bychom tím udělali velký skok směrem 
k označení „Smart řepy“.  
https://www.facebook.com/kompostovaniRepy/ 

Ing. Ivana Štětinová

Deset let komunitního kompostování v řepích
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Co	Vás	přivedlo	k	medicíně?
medicína mě ovlivňovala prakticky od mala. Otec 
působil jako všeobecný a úrazový chirurg v jičín-
ské nemocnici. Zprvu to byl vliv hodně nepřízni-
vý z důvodu jeho častých nočních služeb. Jako 

pětiletý jsem prodělal zlomeninu stehenní kosti, 
v průběhu léčby jsem začal nepřímo vnímat tu 
kladnou stránku, zázrak uzdravení a vyléčení. 
V době studií na gymnáziu jsem o víkendech ně-
kolikrát otci pomáhal na operačním sále v roli 
asistenta držícího operovanou končetinu nebo 
háky při břišních operacích, o prázdninách jsem 
dělal i sanitáře.

Proč	jste	si	za	svůj	obor	vybral	právě	
ortopedii?
koncem studií na motolské lékařské fakultě jsem 
nepomýšlel na žádný jiný obor, než na královnu 
medicíny – chirurgii. Teprve na vojně jsem si za-
čal uvědomovat, že existují i jiné zajímavé ope-
rační obory. Ortopedie, i když se to na první po-
hled nezdá, je nesmírně rozsáhlá a nabízí řadu 
možností se realizovat. Ve srovnání s chirurgií 
je více technická, často i složitější na předsta-
vivost. Stres z úmrtí pacienta je nesrovnatelně 
menší, za to je vše mnohem více vidět. Omezení 
možnosti bezbolestného pohybu nám, lidem, 
i když si to neuvědomujeme, výrazně snižuje 
kvalitu života. Od vlastního úrazu mě vnitřně 
uspokojuje ulevovat lidem od bolestí a navracet 
je zpět mezi zdravé.

Kde	je	nyní	Vaše	hlavní	působiště?
Po základní vojenské službě a tříletých cenných 
zkušenostech	na mladoboleslavském ortopedic-
ko-traumatologickém oddělení jsem absolvoval 
svou první stáž na prestižní klinice ve švýcar-

ském Curychu, i díky které jsem byl těsně před 
atestací v roce 2002 přijat profesorem Trčem na 
kliniku dětské a dospělé ortopedie a trauma-
tologie 2. lékařské fakulty karlovy univerzity 
v motole. Po pěti letech mi bylo nabídnuto mís-
to odborného asistenta a následně i vedoucího 
lékaře oddělení. V motole se zabývám ortopedií 
a úrazovou chirurgií pohybového ústrojí všech 
věkových skupin. V roce 2013 jsem otevřel s po-
mocí městského úřadu v řepích ve Španielově 
ulici 1280/28 privátní ortopedickou ambulanci, 
skrze kterou prošlo doposud 7000 pacientů (od 
kojenců až po velmi staré, špatně mobilní pa-
cienty). na provozu se podílejí i kolegové z mo-
tolského klinického pracoviště.

Zmínil	jste	řepskou	ambulanci	ve	
Španielově	ulici.	Jaké	moderní	metody	
zde	nabízí	pacientům?
nabízíme maximum konzervativní léčby pacien-
tům všech věkových skupin. Pracujeme ve dvou 
kvalitně vybavených ambulancích, a tím může-
me ošetřit až dvakrát více pacientů. Snažíme se 
od počátku zahájení provozu vybavení vylepšo-
vat, modernizovat a to se vrací i na příznivějších 
výsledcích. naší velkou výhodou je možnost 

pacienty operovat na špičkových pracovištích – 
ortopedické a traumatologické klinice 2. LF 
v motole, dále i v berounském artroskopickém 
centru. To nás opravňovalo k založení Centra pro 
léčbu artrózy v rámci naší privátní praxe. Pacien-
tům nabízíme veškerou dostupnou léčbu, včetně 
nejmodernějších operací s využitím špičkových 
implantátů. V ambulanci aplikujeme hyaluro-
novou kyselinu do všech kloubů (v případě kyčlí 
pod sonografickou kontrolou), dále kondiciova-
nou plazmu (léčbu vlastní krví) pro léčbu afek-
cí kloubní chrupavky, šlach a svalových úponů. 
Předloni jsme v Socháňově ulici založili Lasero-
vé centrum, které je vybaveno nejmodernějším 
vysokovýkonovým laserem, laserovou sprchou, 
špičkovou radiální rázovou vlnou, ultrazvukem, 
elektroléčbou a magnetoterapií. Léčba těmito 
přístroji odstraňuje nebo podstatně zmírňuje 
bolesti, tím i užívání léků, které mohou napá-
chat řadu závažných komplikací. U léčby, kterou 
nehradí pojišťovna, se snažíme držet rozumné 
ceny. 

Které	je	nejčastější	onemocnění	se	kterým	
za	Vámi	pacienti	přicházejí?
Jednoznačně převyšují bolesti nosných klou-
bů – tedy kyčlí a kolen. Velmi často se setkáváme 
s poraněním menisků, zkřížených vazů, kloubní 
chrupavky – jejichž nesprávná léčba a podceně-
ní vede k těžké artróze. Artróza, tedy degenera-
tivní kloubní onemocnění, je vedoucí diagnózou 
pacientů starších 50 let. V dětském věku pře-
važuje preventivní sonografické vyšetření ky-
čelních kloubů, léčba plochonoží, bolestí kolen 
a zad. Pacienty vyžadující operaci si sami odléčí-
me v rámci kliniky nebo artroskopického centra 
a kvalitně doléčíme v naší ambulanci. Spektrum 
diagnóz je velmi pestré díky kvalitní práci prak-
tických lékařů a často i kolegů ambulantních 
ortopedů, kteří se na nás s důvěrou obracejí 
s požadavkem o převzetí a dořešení složitějších 
nálezů a stavů.   

Věnujete	se	operacím	pacientů	všech	
věkových	kategorií,	jaký	je	rozdíl	v	léčbě	
dětí	a	dospělých?
V ortopedii se u dětí setkáváme s naprosto roz-
dílnými diagnózami než v dospělém věku. One-
mocnění jsou nejčastěji na vrozeném podkladě 
nebo následkem přetížení jednotlivých klou-
bů. Děti mají i jiné typy zlomenin díky existen-
ci růstových chrupavčitých plotének. Ošetření 
je mnohdy jednodušší, než u dospělých. Sama 
kost umí zázraky – v případě mírných přízni-
vých posunů i po operačním ošetření se pře-
staví do původního tvaru. To ale neplatí při 

Zázrak uzdravení a vyléčení
V rozhovorech v našem zpravodaji vám představujeme zajímavé osobnosti, které žijí v naší městské části. V tomto čísle vám 
přinášíme rozhovor s MUDr. Eduardem Šťastným, který je bezesporu špičkou v oboru ortopedie.



závažných zlomeninách v oblasti růstové plo-
ténky nebo v oblasti kloubních ploch, zde lékař 
musí odvést naprosto precizní práci stejně jako 
u jedinců po ukončení růstu. bohužel i u dětí 
přibývá typicky dospělých diagnóz, jako jsou 
poranění menisků, zkřížených vazů, kloubních 
chrupavek, dokonce i zlomenin páteře. To sou-
visí s adrenalinovými a extrémním sporty, roz-
vojem automobilismu a vůbec s aktivním život-
ním stylem. Operační techniky jsou podobné, 
vždy napravujeme poškozenou tkáň a snažíme 
se zachránit vše, co příroda v lidském těle tak 
dokonale vytvořila. náhrady tkání sice zajistí 
dobrou funkci, ale mají jiné vlastnosti, což ná-
sledně způsobuje i jistá omezení. U dospělých 
pacientů, kde již původní funkci kloubů lékař-
ským zákrokem nelze napravit, implantujeme 
umělé kloubní náhrady.

Jaké	jsou	moderní	operační	metody?	Liší	se	
se	tato	léčba	dnes	a	např.	před	třiceti	lety?	
V	čem	vidíte	největší	posun?
Ortopedie byla původně jen konzervativní obor 
soustřeďující se na napravení deformit pohy-
bového aparátu (orthos-přímý, paidion-dítě). 
Dnes je již samostatným základním chirurgic-
kým lékařským oborem. Zabývá se především 
prevencí, léčbou a rehabilitací poruch a one-
mocnění pohybového a podpůrného aparátu, 
včetně úrazů. Prvotní nadšení z možnosti na-
hradit téměř jakýkoli kloub s vizí neomezeného 
celoživotního fungovaní vzal brzy za své. Pří-
rodu nelze tak jednoduše oklamat. Díky vlastní 
imunitě a přetrvávajícím, byť i malým nedoko-
nalostem v technologii výroby mají implantáty 
omezenou životnost (15–25 let). A právě zá-
sluhou moderní vědy podílející se na pečlivém 
výzkumu příčin nemocí a jejich předcházení, 
zdokonalování vlastností implantátů i vlast-
ních operačních technik se léčba stále zdoko-
naluje. Před 30 lety se prováděly prakticky jen 
artroskopie kolenních kloubů, v současné době 
jsou standardem i u ramenních kloubů, hlezen, 
loktů a dokonce i kyčlí a zápěstí. Až 60% orto-
pedických operací je prováděno artroskopicky. 
Umíme transplantovat zkřížené vazy, kloubní 
chrupavku a dokonce i menisky. Využíváme 
krátkých operačních přístupů (miniinvazivi-
ty). Změnila se filosofie celé endoprotetiky. 
moderní kloubní náhrady jsou vyráběny z tra-
bekulárního titanu, který z části může nahra-
dit i chybějící kost. Tvary endoprotéz doznaly 
výrazných změn, rozměry se neustále zmen-
šují. Umíme odstranit opotřebovanou kloub-
ní náhradu a implantovat v terénu kostních 
defektů, i když už s o něco horším výsledkem, 
endoprotézu novou. Z historického hlediska 
je jistě zajímavý návrat k metodám do určité 
míry opuštěným, jako jsou srovnání deformit 
v okolí kolenního kloubu (korekční osteotomie 
kostí). Léčba nádorů pohybového aparátu ta-
ké nesmírně pokročila – podstatně se snížilo 

procento amputací a dokonce i úmrtí. Probí-
hají expe ri men ty s aplikací kmenových buněk, 
jejichž výsledky bohužel stále ještě nejsou vě-
decky potvrzené.   

Změnil	se	pro	pacienty	za	poslední	
roky	nějak	proces	rehabilitace	–	
např.	po	operacích,	úrazech…?
Dá se říci, že změnil. V souvislosti se zdokona-
lením stabilního spojení kostí (oste osyn té zou) 
při úrazech probíhá často rehabilitace již od 
2. pooperačního dne. Cílem je zamezit osla-
bení sousedních svalových skupin, předcházet 
zánětům žil, popřípadě embolii. Rehabilitace 

je razantnější, s úspěchem se využívá nových 
typů fyzikální léčby. Jejich cílem je snížit bo-
lest, omezit otok, zvýšit prokrvení tkání a tím 
působit hojivě. Paprsek vysokovýkonových 
laserů proniká do hloubky v měkkých tkáních, 
u nejvýkonnějších přístrojů dokonce až ke kos-
ti. Velmi příznivě působí i vysokoindukční a níz-
koindukční magnetoterapie. U chronických bo-
lestivých stavů využíváme s úspěchem i radiální 
rázovou vlnou v kombinaci s laserem nebo léč-
bou chladem.    

Vaše	práce	je	nesmírně	náročná.	Zbývá	Vám	
čas	na	nějaké	koníčky?	Jak	relaxujete?
Je náročná jak fyzicky, tak i psychicky. Desátým 
rokem učím mediky na 2. lékařské fakultě orto-
pedii a úrazovou chirurgii. Výuka je relaxací 
v mém nabitém týdenním programu. Jinak mi 
vzhledem k nočním službám a operování i mi-
mo motolskou nemocnici moc volného času 
nezbývá, po pravdě jen o víkendech a během 
dovolené. Obdivuji přírodu, rád trávím volný 
čas v rodných východních čechách – v okolí 
českého ráje a v Podkrkonoší. nejčastěji rela-
xuji sportem – jízdou na kole, běháním, hraním 
tenisu a plaváním. Snažím se držet krok s mo-

derními technologiemi, jak v životě osobním 
tak i profesním.  

Jak	dlouho	žijete	v	Řepích	a	jak	se	Vám	tu	
líbí?
V řepích žiji od roku 2002. Velmi povedené úpra-
vy a permanentní dynamický rozvoj této městské 
části vyústily k pořízení vlastního bytu. Těší mne, 
že zde mohu provozovat společně se svými kole-
gy soukromou privátní ortopedickou ambulanci 
a navracet nemocným lidem to nejcennější, zdra-
ví a radost z pohybu. 

Děkuji za rozhovor.
Radka Sálusová
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as.	MUDr.	Eduard	Šťastný,	Ph.D.
•  ortoped a traumatolog (operační 

i ambulantní činnost)
•  vedoucí lékař na Ortopedické klinice 

dětí a dospělých 2.LFUk Fn v motole
•  odborný asistent, vysokoškolský 

pedagog a konzultant
•  vědecký sekretář a recenzent časopisu 

Ortopedie
•  lékař Artroskopického centra 

v berounské rehabilitační nemocnici
•  absolvent speciálních kurzů a stáží 

zaměřených na endoprotetiku, 
artroskopii a úrazovou medicínu 
(naples- USA, Curych- Švýcarsko, 
berlín,neuss-německo)

•  autor více než 30 odborných publikací 
v oboru ortopedie 

•  jednatel a majitel Ortopedie 
Šťastný s.r.o. (Španielova ul. 1280/28)

•  majitel a provozovatel Laserového 
centra (Socháňova ul. 1221)

•  jednatel Chirurgie traumatologie 
ortopedie s.r.o. (Jičín)



	 1.	3. –  karaoke v klubu 17

	 3.	3. –  Tvoříme s big – Shotem

	 7.	3. –  Vyrábíme z fimo hmoty

	 8.	3. –  Odpoledne s kvízem 

10.	3. –  Filmové odpoledne

14.	3. –  Tvoříme z ruliček toaletního papíru 

15.	3. –  Tvoříme ovečky 

17.	3. –  Den s Perunem, přijď si i ty vyzkoušet goalball na vlastní 
kůži do ZŠ Jana Wericha 15 – 18 hod. klub uzavřen.

21.	3. –  Připravujeme se na jaro

22.	3. –  Zdobíme klub 17, téma: třídění odpadu

24.	3. – Turnaj ve stolním fotbálku

28.	3. –  Výroba svíček

29.	3. –  handicap den – „Den otevřených dveří“

31.	3. –  keramické odpoledne v klubu 17 
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Programy pro řepské seniory  březen 2017

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:	 7.	 3.	 Slavíme mDŽ, 
k poslechu a tanci nám hraje „Sparťanka“, 
14.	3. Volný program, 21.	3.	beseda s pí no-
vákovou „bylinky okolo nás“, 28.	3. Volný pro-
gram.

Klub	 Gemini	 (zdravotně	 znevýhodnění)

První pondělí v měsíci zrušeno, každé další 
pondělí od 14.30 do 16.30 hodin v klubu 17, 
Socháňova 1221, Praha 17. 
klub vede martin Prouza.
Program	 v březnu: 13.	 3.	 Pletení na prstech 
z příze, 20.	3. muzikoterapie reprodukovanou 
hudbou,	27.	3.	Zdobení velikonočních kraslic.

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:	 1.	 3. Volný program,	
8.	 3.	 Volný program, 15.	 3.	 Volný program, 
22.	 3. beseda s místostarostou Jaroslavem 
hájkem, 29.	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:	 7.	 3.	 návštěva filmového 
představení, 14. 3.	Volný program, 21.	3. Ruč-
ní práce – vyšívání, háčkování, 28.	3. Jarní vy-
cházka do přírody.

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: 6.	 3. Cvičení na židlích 
s pí maxinovou, 13.	 3.  Slavíme jubilanty – 
k poslechu nám zahraje „Duo Sparťanka“, 
20.	 3. Cvičení na židlích s pí maxinovou, 
27.	 3.	 beseda s herečkou a dabérkou Valerií 
Zawadskou.

Plán Klubu 17        březen 2017

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

N E Č E K E J T E, 
OBJEDNEJTE SE!!!

J A K ?
Na webových stránkách našeho úřadu na úvodní 

straně dole,  žluté pole webcall. 

Nebo: prostřednictvím podatelny našeho úřadu.

Děkujeme

na oddělení osobních dokladů 

✓ žádost o občanský průkaz

✓ žádost o cestovní doklad

✓ výdej těchto dokladů

✓ přihlášení k trvalému pobytu



INfORmujEmE

13

Březnové číslo přináší závěr cyklu rozhovorů, představující jednotlivé seniorské kluby, které v Řepích fungují. Dnes vám 
tedy přinášíme informace o klubu, který sdružuje zejména osoby se zdravotním znevýhodněním. Činnost klubu mi za velké 
podpory ostatních členů představil předseda Martin Prouza. 

Centrum sociálně zdravotních služeb představuje

Můžete	váš	klub	představit?
mám tu čest vést skvělý klub Gemini. Jedná se klub, který už má pár let 
úspěšné činnosti za sebou. S první myšlenkou na založení klubu přišla 
kdysi paní majka hallerová, která je dodnes s námi v kontaktu. Tenkrát 
se ukázalo, že v celém bezbariérovém domu není žádný prostor, kde by 
se lidé mohli setkávat. Takže za podpory Centra sociálně zdravotních 
služeb byl založen klub, který funguje již osm let.
Věnujeme se zde rozličným činnostem. k naší náplni patří jak manuální 
tvoření, tak se věnujeme i činnostem, které přispívají ke zlepšení pamě-
ti a vyjadřování. Snažím se, aby naše činnost byla vyvážená, nebyla jed-
notvárná a všechny lidi, kteří sem chodí, náplň našich setkání pobavila.

Co	vás	vedlo	k	rozhodnutí	stát	se	předsedou	klubu?
Dříve jsem studoval ergoterapii, takže ten důvod je naprosto jasný. 
k této skupině lidí mám velice blízko a to rozhodnutí stát se vedoucím 
tedy bylo vlastně snadné.

Můžete	vaši	činnost	popsat	trochu	konkrétněji?
naše činnost je po celý rok ovlivněna ročním obdobím, a také jednotli-
vými svátky, které si během roku připomínáme. Z té manuální činnosti 
se tedy věnujeme výrobě různých ozdob a přáníček ve spojitosti právě 
s různými svátky – nedávno jsme dělali vánoční přání a ozdoby a zane-
dlouho se již budeme chystat na Velikonoce a jaro.

Vaše	činnost	je	pravděpodobně	převážně	tedy	rukodělná	
a	soustředěná	především	do	prostor	Klubu	17,	kde	se	scházíte.	
Podaří	se	vám	také	někdy	zorganizovat	nějaký	výlet	nebo	
společně	někam	vyrazit?
Je samozřejmě pravda, že vzhledem ke zdravotním komplikacím našich 
členů je pro nás cestování maličko složitější. Ale občas se nějaký výlet 
podaří zorganizovat, byli jsme např. na výstavišti v Lysé nad Labem. 
Občas zajdeme na nějakou výstavu. Já kromě jiného hraji v kostele na 
varhany, takže možnost společné návštěvy kostela je tady také.

A	teď	bych	ráda	slyšela	názor	ostatních	členů.	Co	je	pro	vás	
v	klubu	největší	radostí?
Pro nás je velmi důležité to samotné setkávání. Jsme velice rádi, že nám 
obec umožňuje setkávat se v těchto pěkných prostorech, které jsou pro 

nás všechny dostupné. Pro nás, kteří sedíme na vozíku, je samozřejmě 
cestování poměrně náročné a příliš se nikam nedostaneme. Tyto prosto-
ry jsou celkem bezbariérové a dostaneme se sem, i když  mrzne. Letošní 
zima byla velice mrazivá a je pravda, že dál bychom asi ani nebyli schop-
ni dojet. Těší nás, že se tady můžeme scházet, povídat si, něco tvořit, 
potkávat se. každý člověk má nějaký okruh informací a zájmů a je skvělé, 
že je můžeme sdílet. když něco potřebujeme vědět z oblasti zdravotně 
sociální, tak tady většinou nalezneme odpověď. Je také velikým příno-
sem, že tady můžeme konzultovat naše zkušenosti a poznatky, mnohdy 
vás tady někdo nasměruje, kam se můžete s určitým dotazem obrátit. 
kromě toho je tady vždy příjemné setkání u kávy, je tady legrace. když 
chceme, můžeme tvořit, zkoušeli jsme již vyrábět všechno možné. Pro 
mnohé z nás je ale tím hlavním samotné setkání. někteří naši členové ži-
jí sami a jsou rádi, že si sem mohou přijít popovídat, užít si pohodu, klid, 
dozvědět se různé novinky… Tímto setkáváním se zlepšují naše pod-
mínky pro život postiženého člověka. I když většinou žijeme v jednom 
domě, vlastně bychom se ani neznali. Tady se potkáme a můžeme si po-
radit třeba při zařizování nového vozíku, shánění různých zdravotních 
pomůcek atp. Stejně tak si vážíme pomoci a rad, které dostáváme od 
moniky čermákové z Centra sociálně zdravotních služeb.

Co	vás	z	vašeho	tvoření	a	činnosti	vůbec,	bavilo	v	poslední	době?
Určitě hodně zajímavé byly různé hry na podporu a procvičování paměti. 
Zkoušeli jsme také třeba origami, háčkujeme, pleteme, vyšíváme. Zkou-
šíme opravdu všechno, co jde. A samozřejmě také jak kdo může, protože 
naše omezení jsou různá.
Teď se ale všichni těšíme na společný výlet, kterým bude návštěva kos-
tela, kde náš vedoucí bude hrát na varhany. kromě toho se také můžeme 
těšit, že v červnu zase pojedeme společně na již tradiční výlet do Lysé 
nad Labem. na závěr bychom chtěli říct, že noví členové jsou vítaní, ať 
už s postižením nebo bez. Vítáme každého, kdo se chce s námi setkávat 
a užívat si naši pohodu.
A jedna prosba úplně pro všechny – pokud by někdo doma našel nějaké 
zbytky vln, bavlnek, látek, korálků – zkrátka čehokoliv, budeme velice 
rádi, když tento materiál přinesete do Centra sociálně zdravotních slu-
žeb. my totiž neustále vyrábíme ze všech možných materiálů. Předem 
velice děkujeme!

Děkuji za rozhovor. Radka Sálusová

Klub Gemini (zdravotně znevýhodnění)

Zaměření	klubu: trávení společného času s příjemným programem, 
tvoření všeho druhu, trénink paměti, kulturní akce, vzdělávání 

Počet	členů: 12
Předseda: martin Prouza
Místo	a	čas	setkávání:  pondělí, od 14.30 do 16.30 hodin, 

kC Průhon, Socháňova 1220/27, Praha 17
Kontakt:   mgr. monika čermáková (garant klubu), cszs@iol.cz, 

mobil 775 59 17 00
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2.	–	31.	3.	MAMINOU	IHLOU – výstava vyšívaných obrazů Viery Socho-
vé – povoláním lékařky s hlubokým zájmem o ruční práce, lidovou tvo-
řivost a dobročinné aktivity. Tvorba je inspirována životem autorčiny 
maminky a nelehkým osudem její rodné vesničky. Inspiraci nacházela 
i v rusínsko – ukrajinské kultuře a věnuje se především duchovní téma-
tice. Refektář, vstup volný.

12.	3.	Orchestrální	řada	Archioni	Plus pod vedením michala macour-
ka, zpěv: Virginie Walterová – držitelka prestižní Světové ceny Antoní-
na Dvořáka, na programu: A. Dvořák – biblické písně, J. S. bach – Cho-
rálové předehry. kostel sv. Rodiny, od 17.00 hod., vstupné dobrovolné.

19.	3.	Jarní	rozjímání	s	Two	Voices, účinkují: Dája Šimíčková – sop-
rán, Jana Rychterová – alt a kytara, eva Šašinková – kontrabas, michal 
Žára – housle a viola, na programu: A. Dvořák, J. S. bach, C. Debussy 
a skladby dalších klasiků s duchovními texty Jany Rychterové. kostel 
sv. Rodiny, od 17.00 hod., vstupné dobrovolné.

26.	3.	Koncert	pro	hospice	–	4.	ročník
na programu: Alessandro Scarlatti – Stabat mater a premiéra nově nale-
zených skladeb téhož autora ze sbírek british Library v Londýně (Grave 
a Allegro c moll, Grave a Larghetto F dur), účinkují: Vojtěch Spurný – di-
rigent a varhanní pozitiv, Alena hellerová – soprán, Jan mikušek – kon-
tratenor, Jiří Sycha – 1. housle, magdaléna malá – 2. housle, helena 
matyášová – violoncello, moderuje: eva hazdrová – kopecká, host po-
řadu: mUDr. marie Svatošová – zakladatelka hospicové péče v čechách. 
koncert vysílá v přímém přenosu český rozhlas – stanice Vltava.
kostel sv. Rodiny, od 15.00 do 16.30 hod., vstupné dobrovolné.

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

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.

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

Domov	sv.	Karla	Boromejského
program na březen 2017

Zveme vás na taneční vystoupení 
skupiny Marietta
Taneční skupina Marietta je seniorská skupina, která 
společně tančí už deset let. Celkem čítá asi třicet 
tancechtivých dam, které se schází na pravidelných 
zkouškách dvakrát týdně. Dámy mají ve svém repertoáru 
různé taneční styly – najdeme zde např. country tance, 
ale i českou besedu. Nově mají v plánu nacvičovat i tance 
renesanční. Skupina pod vedením Aleny Prouzové vystoupí 
v KC Průhon 15. března 2017 od 16 hodin.

Srdečně vás zveme!
-ras-
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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

Ondřej Smeykal:  
Didgeridoo solo

Divadlo pro děti: Jak pej-
sek Ferda potkal sluníčko 

Memoriál  
Zdeňka Hrona

Divadlo pro děti:  
Rytíři

LiStOVáNí: Mít a nemít 
(Ernest Hemingway)

Divadlo pro děti: O Budu-
línkovi a Smolíčkovi

Panama -  
v sevření dvou oceánů

Dětský bazar  
oblečení a hraček

Divadlo pro děti: Princez-
na se zlatou hvězdou  

Výstava: Vojtěch Malaník 
– Výběr z tvorby

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

Krásná a barevná pohádka s jednoduchými písničkami o sluníčku, které ne-
dopatřením spadne na zem. Délka 45 minut. Vhodné pro děti od 4 let. Hraje: 
Divadlo Matěje Kopeckého. Společenský sál KC Průhon. (vstupné 40 Kč)

Již druhý ročník vzpomínkového večera plného hudby a tance na počest ka-
pelníka Zdeňka Hrona, stálého člena kapely Sešlost, kterého si lidé oblíbili 
pro jeho muzikantské umění a mimořádný smysl pro humor. Na pódiu za-
tančí taneční soubor Marietta, jehož členky ve věku od 50 do 82 let tančí pro 
radost nejen sobě, ale i ostatním. Vhodné pro seniory. Pořádá skupina SEŠ-
LOST a soubor MARIETTA. Společenský sál KC Průhon. (vstupné dobrovolné)

Legenda praví, že v dobách králů a královen, kdy ještě po zemi chodili dra-
ci, se narodil udatný rytíř Jiřík. Loutkové divadlo na motivy Legendy o sv. 
Jiřím, a jiných příbězích o slavných rytířích. Hraje: Divadlo Toy Machine. 
Vhodné pro děti od 3 let. Společenský sál KC Průhon. (vstupné 40 Kč)

Třicátá léta, hospodářská krize, kapitán Harry Morgan, drsný život na moři, 
galony pašovaného rumu mezi Kubou a Floridou, hodně střelby, dobrodruž-
ství, ale i humoru, a hlavně Ernest Hemingway! Klasika z roku 1937, kterou 
mimochodem ve 40. letech zfilmovali s Humphrey Bogartem - scénář na-
psal William Faulkner. Slavný román vydal Odeon v přitažlivé grafické úpravě 
Martina Peciny v rámci desetisvazkové autorské řadě. LiStOVáNí se tedy ten-
tokrát vydá na plavbu po literární klasice, očekávejte však moderní aktuální 
vlnobití! Hrají: Pavel Oubram a Tomáš Drápela (oba alt. Lukáš Hejlík). Spo-
lečenský sál KC Průhon. (vstupné 100 Kč základní/80 Kč studenti a senioři)

Klauni to trošku popletli a klasickou pohádkou „O Smolíčkovi“ a „O Budu-
línkovi“ vypráví po svém. Jak by to vypadalo, kdyby měl Budulínek aler-
gii na hrášek? Co kdyby se jelen zamiloval do jedné z jezinek? Není ve 
skutečnosti Smolíček pacholíček pěkný pacholek? V této pohádce bude 
zkrátka všechno jinak. Interaktivní pohádka s loutkovými prvky. Vhodné 
pro děti od 3 let. Hraje: Klaunské divadlo Jeníčka a Mařenky. Společenský 
sál KC Průhon. (vstupné 40 Kč)

Cestovatelská přednáška Matyáše Adama, který se svou ženou Danou již více 
než 9 let objevuje nejrůznější kouty světa. Svou cestovatelskou vášeň spojují 
s nadšením pro přírodu a její ochranu. On, jakožto geograf a ona, bioložka, 
tvoří dohromady nerozlučný tým. Jejich cesty se proto snaží směřovat nejen 
ku vlastnímu prospěchu. Nyní vám budou vyprávět o Panamě, fascinující 
zemi, která je doslova směsicí kultur, vůní, přírodního bohatství a nesčetné-
ho množství zvířecích druhů. Společenský sál KC Průhon. (vstupné 50 Kč)

Z oblečení vyrostli a s hračkami si nehrají? Navštivte dětský bazar, nakup-
te nové věci a nepotřebné nabídněte jiným maminkám či tatínkům. Počet 
prodejních míst je omezen. Vybíráme vratnou zálohu na rezervaci prodej-
ního místa ve výši 100 Kč, která vám bude vrácena při odchodu. Společen-
ský sál KC Průhon. (vstupné zdarma!)

Divadelní zpracování klasické pohádky podle předlohy Boženy Němcové. 
Do království, kde žije krásná princezna Lada, jejíž čelo zdobí zlatá hvězda, 
jednoho dne vtrhne zlý král Kazisvět, který žádá o princezninu ruku. Aby 
princezna zachránila sebe i svou zemi před zlým Kazisvětem, nezbývá jí 
jiná možnost než využít pohádkový myší kožíšek. V přestrojení se jí pak po-
daří utéct a nachází azyl mezi kuchtíky v království prince Radovana. Hraje: 
Divadlo Akorát. Společenský sál KC Průhon. (vstupné 40 Kč)

Výstava akademického sochaře Vojtěcha Malaníka, který se kromě vlastní 
umělecké činnosti věnuje také restaurátorství, zároveň působí jako peda-
gog na uměleckých školách a také jako lektor kurzů KC Průhon. Malaníkova 
tvorba vychází ze skvěle zvládnutého řemesla a citu pro specifika jednot-
livých sochařských materiálů jako je sádra, hlína, kámen, dřevo a bronz. 
Některá díla jsou díky této výstavě představena veřejnosti úplně poprvé. 
Doplňkem různorodého sochařského souboru jsou také ukázky malířské 
tvorby a kresby. Výstava prodloužena do konce března! (vstup zdarma)
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Strategický plán rozvoje mč Praha 17 („SPR“) je 
základní koncepční dokument územního celku 
vyjadřující předpokládaný vývoj daného celku 
v dlouhodobějším časovém horizontu – tj. zhru-
ba 10 let. 
městská část chce plánovat, a to společně se svý-
mi obyvateli. bez spolupráce s občany, kteří zde 
chtějí žít, pracovat a bavit se, lokálních komunit 
a spolků, občanských iniciativ a profesních sku-
pin ani nelze společnou představu vývoje řep 
zpracovat.
Při příležitosti tvorby „SPR“ tak nastává je-
dinečná možnost spolupráce. Taková, aby se 
mč Praha 17 rozvíjela a prosperovala jako ce-
lek. V realizačním týmu, jenž tvoří „SPR“ obsa-

zujeme	 pracovní	 skupiny. každá skupina bude 
mít za úkol zpracovávat přání a náměty členů 

skupin daného tématu, 
popř. aktivních obyva-
tel. Výstupem by měla 
být vize vyjadřující obec-
nou reál nou představu 
budoucího stavu naší 
městské části, jenž bude 
podkladem pro tvorbu 
návrhové části „SPR“.

Zapojte	se	i	vy	do	tvor-
by	Strategického	plánu	
rozvoje	 Městské	 části	
Praha	17!

Jiří Masopust,  
zástupce starostky

Strategický plán rozvoje Městské části Praha 17
Vážení	spoluobčané,	sousedé,	přátelé,	
dovolte	mi,	abych	vás	jako	garant	projektu	
pozval	a	požádal	o	spolupráci	v	pracovních	
skupinách	či	setkávání	a	diskusích	o	životě	
v	naší	městské	části	a	součinnost	při	
dotazníkovém	průzkumu.			

Přihlášky: Ing. Václava Šindelářová, 
koordinátorka strategického plánu, 
tel.: 234 683 267,  
e-mail: vaclava.sindelarova@praha17.cz

Dotazníkový	průzkum	–	zjišťování	
spokojenosti	a	potřeb	obyvatel	
MČ	Praha	17

V rámci tvorby Strategického plánu rozvoje 
mč Praha 17 je zpracovávána 1. analytická 
část.
V termínu 7.	3.	–	2.	4.	2017 bude probíhat 
dotazníkový první	průzkum mezi obyvateli 
naší městské části. budou oslovovány 
domácnosti, které navštíví tazatel s žádostí 
o vyplnění dotazníku.
Všichni tazatelé budou mít jmenovku 
opatřenou razítkem mč Praha 17. V případě 
jakýchkoliv otázek týkající se tazatelů je 
možné volat koordinátorku strategického 
plánu.
Cílem dotazníku je zjistit spokojenost 
a potřeby obyvatel v jednotlivých 
aspektech života v řepích (např. doprava, 
školství, bezpečnost, čistota veřejných 
prostranství…). 
Výsledky tohoto průzkumu budou spolu 
s dalšími analýzami sloužit jako podklad pro 
tvorbu Strategického plánu rozvoje. 
na průzkum pomocí tazatelů naváže v dubnu 
druhý	průzkum, pro změnu on-line na 
webu naší mč www.repy.cz. bližší informace 
o tomto dalším průzkumu najdete v příštím 
čísle řepské 17. 

Předpokládaný	harmonogram	tvorby	Strategického	plánu	rozvoje	Městské	části	Praha	17
Strategický plán rozvoje MČ Praha 17 
Předpokládaný harmonogram zpracování výstupů a realizace komunikačních aktivit
Aktivita/výstup

Zajištění	dat	od	odborů	ÚMČ	Praha	17
Jednání	řídicí	skupiny
Jednání/prezentace	vedení	(Radě)	MČ	Praha	17,	Komisi	pro	SP	a	ÚR,	Poradnímu	sboru	MČ	P17	apod.
Prezentace	Zastupitelstvu	MČ	Praha	17
Distribuce	průběžných	výstupů	zastupitelům,	případně	dalším	osobám
Jednání	pracovních	skupin
Informace/články/aktuality	na	internetu,	v	Řepské	17,	příp.	na	vývěskách,	v	médiích,	na	sociálních	sítích	apod.
Veřejné	projednání
Dotazníkové	šetření	mezi	obyvateli	MČ	Praha	17
Řízené	rozhovory	se	zástupci	vybraných	organizací	(firmy,	spolky…)	působících	na	území	Prahy	17

Analytický	profil	MČ	Praha	17
Analýza	názorů	a	potřeb	obyvatel	Prahy	17
Analýza	názorů	a	potřeb	organizací	působících	na	území	Prahy	17
Analýza	projektové,	finanční	a	institucionální	kapacity	MČ	Praha	17
Tematické	analýzy	SWOT
Souhrnná	analýza	SWOT

Formulace	vize	MČ	Praha	17
Identifikace	rozvojových	problémů	(analýza	problémů	a	potřeb)
Formulace	cílů	a	indikátorů	pro	ověření	dosažení	cílů
Návrh	prioritních	os	a	opatření
Rozdělení	jednotlivých	navržených	aktivit	podle	typu	intervence

Zpracování	akčního	plánu
Manuál	strategického	řízení	rozvoje	MČ	Praha	17
Zpracování	metodiky	pro	práci	s	akčním	plánem	a	sestavování	dalších	akčních	plánů

Komunikační aktivity

Analytická část SP

Návrhová část

Implementační část
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V roce 2016 naše městská část realizovala projekt „Dětské centrum osobní-
ho růstu v Psychosomatickém centru“. na tento projekt se podařilo získat 
dotace z Operačního programu Praha – Pól růstu ve výši 5.423.824,58 kč.
Projekt reaguje na dlouhodobě vysoký převis poptávky nad nabídkou v ob-
lasti péče o děti do 3 let věku na území městské části Praha 17. 

Cílem projektu je navýšení nedostatečné kapacity zařízení péče o děti do 
3 let na území řep a tím podpořit zaměstnanost rodičů.
Předmětem projektu je vytvoření prostor pro dětskou skupinu o kapacitě 
30 míst (2 třídy s 15 místy) ve stávajícím nevyužívaném objektu Žalanské-
ho 68/54.

Jiří Masopust, zástupce starostky

Projekt „Dětské centrum osobního růstu 
v Psychosomatickém centru“

Od 1. 1. 2017 nastává v předškolním vzdělávání několik změn. nejdůleži-
tější novinkou je povinná předškolní docházka.	To znamená, že od počátku 
školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5 let věku do zahá-
jení povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné. 

Pro	 školní	 rok	 2017/2018	 se	 tedy	 bude	 týkat	 dětí,	 které	 se	 narodily	
od	1.	9.	2011	do	31.	8.	2012.

Co	tato	novinka	znamená	pro	vás,	rodiče?		
Zápis k předškolnímu vzdělávání se týká jen dětí, které zatím do mateřské 
školy nechodí. Pak má zákonný zástupce povinnost	přihlásit dítě v květ-
nu k zápisu k předškolní docházce do mateřské školy zapsané v rejstříku 
škol mŠmT. Tomuto požadavku vždy odpovídají zařízení zřizovaná obcí, ale 
u soukromých je nutné tuto skutečnost ověřit.
Zvolíte-li zařízení mimo území mč Praha 17, nahlaste tuto skutečnost 
na Odbor školství a kultury písemně nebo emailem na adresu  
nadezda.zemanova@praha17.cz

Jiné	způsoby	plnění	povinnosti:
•  individuální vzdělávání dítěte – zápis je také povinný, ale do konce květ-

na můžete tento způsob nahlásit ředitelce školy, čeká vás pak povinné 
ověřování úrovně znalostí dítěte v termínech stanovených ředitelkou 
školy. Pokud dítě neobstojí, rozhodne ředitelka o ukončení individuál-
ního vzdělávání.

•  vzdělávání v přípravné třídě základní školy pokud má dítě odklad školní 
docházky

•  vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, v níž mŠmT povolilo plnění 
povinné docházky

Všechny mateřské školy v řepích mají společný školský obvod celého území 
řep. To znamená, že pro vaše pětileté dítě vždy najdeme místo v některé 
mateřské škole, jak nám ukládá školský zákon, pokud máte trvalé bydliště 
na území řep.

Mgr. Naděžda Zemanová,
Odbor školství a kultury

Povinná předškolní docházka

Základní školy pro vás i vaše děti připra-
vují v březnu zajímavé programy, abyste 
měli možnost se seznámit se školou, kam 
budou vaše děti patřit následujících de-
vět let. 
Informace o nich získáte na webových 
stránkách základních škol.

Mgr. Naděžda Zemanová,
vedoucí Odboru školství a kultury

Škola Ředitelka Kontakt,	webové	stránky

Základní škola genpor. Františka Peřiny
Socháňova 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 pro školní 
rok 2017/2018

K	zápisu	budoucích	prvňáčků	přijďte	od	14	do	17	hodin	do	těchto	základních	škol:
POZOR!	V	novém	termínu	ve	středu	
5.	a	čtvrtek	6.	dubna	2017
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městská policie hlavního města Prahy si v letošním roce připomíná 
25 let své historie. Její vznik se datuje k 11. květnu roku 1992. Ulice 
Prahy tehdy začalo střežit několik desítek strážníků. Od té doby uply-
nulo čtvrt století a mnohé se změnilo k nepoznání. Strážníků přibylo, 
jejich vybavení i výstroj se přizpůsobily moderním trendům, změnily 
se kompetence. Stejné zůstalo jen krédo lidí, kteří u městské policie 
pracují. Stále totiž platí slova slibu, který v květnu 1992 složilo prvních 
87 strážníků:
„Budu řádně plnit svoje povinnosti, chránit zájmy města a jeho obyvatel, 
zachovávat ústavu, zákony a ostatní obecně závazné předpisy. O všech sku-
tečnostech, týkajících se výkonu služby, zachovám úplnou mlčenlivost.“
během uplynulých 25 let se stala pražská městská policie nezastupi-
telnou složkou bezpečnostního systému našeho hlavního města a díky 
každodenní práci strážníků se Pražané a návštěvníci metropole mohou 
cítit bezpečněji. 
Její 25letou existenci připomene během roku několik akcí. Symbolic-
ky zahájí 25. výročí slavnostní ocenění a stužkování strážníků slouží-
cích 10, 15, 20 a 25 let, které se bude konat 11. května v brožíkově síni 
Staroměstské radnice, za přítomnosti vrcholných představitelů města. 
Součástí programu bude také poděkování spolupracujícím složkám IZS.
Sebelepší technika a vybavení by nestačily bez kvalitní práce lidí, kteří 
u této organizace pracují. Slavit proto budou i zaměstnanci městské po-
licie. Vedení města spolu s vedením organizace pro ně připravuje slav-
nostní odpoledne s kulturním a sportovním programem. 
Ve čtvrtek 7. září si budou moci připomenout výročí městské policie 
Pražané se svými dětmi. A sice během zábavného odpoledne  na Žofíně. 

Pestrý program budou tvořit ukázky techniky, zvířat, činnosti strážní-
ků. Připraveno bude pro děti i dopravní dětské hřiště a různé soutěže. 
Vrcholem programu bude vyhlášení a ocenění výherců výtvarné soutěže 
pro žáky 4. a 5. tříd pražských základních škol, která bude, pod záštitou 
radního pro bezpečnost Libora hadravy, vyhlášena v průběhu února. 
Letošní slavnostní rok bude zakončen Dnem otevřených dveří, kdy bu-
dou moci zástupci médií i veřejnost navštívit klíčový útvar městské poli-
cie – Centrální operační středisko, které bude v novém kabátě. návštěva 
bude možná po předchozí rezervaci přesného času na webových strán-
kách. A možná bude ještě jedno malé překvapení. 
„Toto výročí velmi zřetelně vypovídá o významu sboru pro potřeby Prahy. 
Pamatuji období, kdy jsem nezřídka slýchával, že městskou polici vlastně 
ani nepotřebujeme. Nyní slavíme její čtvrtstoletí působnosti na území celé 
metropole. A k dispozici máme celou řadu konkrétních argumentů, jak po-
zitivně se činnost obecních strážníků podepisuje na bezpečnosti nejenom 
našich občanů, ale i zahraničních návštěvníků. Věřím, že svou přítomností 
pražští strážníci výrazně pomohli a pravidelně ulehčují práci i příslušní-
kům Policie České republiky. Osobně mě navíc velmi těší, že mezi Městskou 
policii hl. m. Prahy a Krajským ředitelství Policie ČR trvale probíhá velmi 
konstruktivní spolupráce. Přání Městské policii k jubileu bych proto určitě 
dokázal vyjádřit nejedno. Ale tím největším je, aby o její činnosti takříka-
jíc vládla větší a objektivní informovanost. Kdyby veřejnost mohla o práci 
obecní policie sdílet relevantní poznatky, věřím, že by ji nejenom ocenila, 
ale také se konečně oprostila od některých klišé, na jejichž základě si na 
ni stále ještě někdy utváří názor,“ uvedl Libor hadrava, pražský radní pro 
bezpečnost a prevenci kriminality.

Pražská městská police  
slaví čtvrtstoletí

23. ledna tohoto roku proběhlo další setkání Poradního sboru. Za radni-
ci městské části se tradičně účastnila starostka Jitka Synková, tajemník 
Lubomír němejc, místostarostové martin marek a Jiří masopust a ve-
doucí Odboru životního prostředí a dopravy milan Svítek. 
Prvním bodem bylo představení nové členky Poradního sboru, Lucie 
Jehlíkové, která vystřídala ve svém volebním okrsku Vesnu Vaško.
Tentokrát bylo jednání opravdu různorodé. nejprve se řešila témata, 
která vyplynula z minulého setkání, tedy např. roznáška řepské sedm-

náctky. Pro informaci: česká pošta má na roznos řepské 17 stálé doručo-
vatele, kteří své oblasti velmi dobře znají, často znají osobně obyvatele 
domů. V řepích jsou i bytové domy, které mají tzv. centrální schránky. 
Do nich česká pošta vkládá časopisy dle počtu rodin – pokud jsou počty 
známy. nicméně obecně stále platí fakt, že se roznáší jeden časopis na 
schránku, což často občané nevědí a velká většina stížností plyne z faktu, 
že více rodin má společnou schránku. V případě, že někdo řepskou 17 
nedostává, je třeba informovat redakci či přímo doručovatele. 
Dalším diskutovaným tématem byl projekt louky před úřadem, resp. vy-
tvoření řepského centrálního parku. Přítomní byli seznámeni s plánova-
ným workshopem a termínem setkání s občany, kde se bude řešit podoba 
nového parku.
Z dalších témat bych zmínila např. zimní úklid, ukotvení kontejnerů 
v ulici makovského, obnovu vodorovného dopravního značení parkoviš-
tě v Galandově ulici, místní akční plán nebo rozšíření cyklostezky. 
Již stálými body diskuse byly budova radnice, spalovna ve Zličíně nebo 
parkoviště v mrkvičkově ulici. novinkou v tématech byly webové stránky 
radnice a možnosti Facebooku.

Další setkání proběhne opět za čtvrt roku.
-mish-

řepský Poradní sbor se opět sešel

Foto: -mish-
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milí přátelé, máme za sebou „jarní prázdniny“, které jsme si všichni 
užili. kdo mohl, vyrazil do hor za sněhem, a kdo ne, mohl přijít k nám. 
Všem se nám moc líbila nová akce – Valentýnská tančírna.
A co nás čeká v tomto prvním jarním měsíci? Protože se blíží právě to ja-
ro, budeme muset trochu oživit šatník nejen svůj, ale i ten dětský. Přijď-
te tedy nakoupit (nebo prodat) oblečení pro děti na náš jarní	bazárek. 
(Před uzávěrkou časopisu ještě není stanoven přesný termín, sledujte 
proto naše webové stránky nebo facebook).
V pondělí	 20.	 března se na vás budeme těšit v 16 hodin. Do řepíku 
přijedou Klauni, kteří si nachystali pro děti spoustu zábavy. Uvidíte tu 
kouzla, žonglování a i uslyšíte dobrou hudbu. Zkrátka nepřijdou ani ma-
lí diváci, kteří se do jednotlivých čísel zapojují. Představení je vhodné 
pro děti už od jednoho roku. 
Přejeme vám, ať jaro začne zvesela a těšíme se na vás u nás!

Za Mc Řepík napsala Zuzka Brázdová

MC Řepík v březnu

PLAVÁNÍ  
PRO SENIORY 

Kdy:						31. březen – 30. červen, 15. září – 1. prosinec 2017	

               Každý pátek od:  16:00 – 17:00 – plavání max. 15 osob  

                                     17:00 – 18:00 - plavání max. 15 osob 

Doporučen příchod o 15 min. dříve na převlečení! 
 

Kde:						Baby Club Juklík, Praha 5 – U Jezera 2031 
	

Doprava:	vlastní, nejlépe autobusem č. 142, zastávka Luka 

S sebou:  

ü Hygienické potřeby 

ü Plavky, gumovou obuv k bazénu, ručník 

Podmínka zařazení:	

ü Občan městské části Praha 17 

ü Seniorský věk 60+  

ü Nutné se přihlásit předem, kapacita bazénu omezena   

                                    

Přihlášky a informace: recepce Centra sociálně zdravotních služeb,             

osobně nebo na tel.: 235 314 141, mobil 777 575 117  

ZDARMA!!! 

Termín přistavení:

dne 1. 3. 2017 od 14.30 do 17.00 hodin. 
dne 4. 4. 2017 od  8.00 do 11.00 hodin.

Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu Fiat 
Ducato, označeném logem Pražské plynárenské, a.s., zaparkovaném na 
parkovišti u úřadu MČ Praha 17 – Řepy, Žalanského 291/12b.  

Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy.

Mobilní obchodní kancelář 
Pražské plynárenské, a.s.

Bližší informace na tel. číslech 267 175 366 a 267 175 202, www.ppas.cz
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ZŠ genpor. Františka Peřiny

každoročně se žáci naší školy účastní soutěže ve sběru lesních plodů, kte-
rou pořádají Lesy hlavního města Prahy.
Po dobu dvou měsíců sbírali šišky a žaludy. Žaludy poslouží jako zpestření 
stravy zvířecích obyvatel zookoutků a šišky budou použity v hostivařském 
zookoutku – jednak jako výplň gabionového oplocení a zároveň poslou-
ží jako útočiště pro různé zástupce hmyzí říše. Díky pomoci sběračů se 
zookoutek může pyšnit největším hmyzím hotelem v české republice.

V konkurenci 24 pražských škol a školek jsme byli nejlepší – naše škola se 
umístila na 1. místě s celkovým počtem 675 kg nasbíraných lesních plodů. 
Radost byla nejen z vítězství, ale i ze slavnostního předávání odměn za 
doprovodu lesních rohů. Škola obdržela pamětní listinu i certifikát na pro-
jektový den environmentálního zaměření.
máme radost, že se děti do této akce aktivně zapojily a dokázaly, že jim 
osud zvířat v zimě není lhostejný. 

Š. Jindrová, J. Štěpanovská,
ZŠ genpor. Fr. Peřiny, pracoviště LaudovaFoto: Archiv školy

Vítězství ve sběru lesních plodů

A stále se soutěží
V lednu 2017 se uskutečnila na naší „peřinovské“ škole – školní kola 
zeměpisné a biologické olympiády.
Do prověření znalostí a dovedností v oborech biologie se odvážně pusti-
lo celkem 36 žáků druhého stupně ZŠ. Podle jejich ohlasů prý bylo snazší 
poznávat živočichy než rostliny, ale s larvami chrostíků nebo trdlištěm již 
byl trochu problém. Starší žáci pracovali s kyselinou a neživými přírodni-
nami a mladší lepili nožičky a křídla k obrázkům určených živočichů, což 
také nebylo úplně jednoduché. Do obvodního kola mají šanci postoupit 
nej úspěš něj ší řešitelé: 
kategorie C:  1. místo: Tomáš Vávra, tř. 8. C 

2. místo: Aneta Pazderová, tř. 8. A,  
3. místo: kateřina Slavíčková, tř. 8. C

kategorie D:  1. místo: ema Pitrmanová, tř. 7. A 
2. místo: Ludmila Zborníková, tř. 7. e,  
3. místo: Adéla Grulová, tř. 6. b

Vyhledávání v rejstříku atlasu nebo zeměpisné souřadnice to už žáci zvlád-
nou, ale řešit úlohy bez pomoci atlasových map bylo obtížnější. Vyhledat 
například Seychely nebo mekku, to by šlo, ale řešit místa ve světě s při-
hlédnutím k možnostem využití pro hospodářství nebo cestovní ruch bylo 
již více na přemýšlení. Soutěžících bylo celkem 31. nejúspěšnějšími řešiteli 
s nominací do obvodního kola zeměpisné olym piády jsou žáci: 
 kategorie A:  1. místo: Richard kalač, tř. 6. b 

2. místo: Adéla  Grulová, tř. 6. b,  
3. místo: Lucie Lasíková, tř. 6. b 

kategorie B:  1. místo: Tereza Procházková, tř. 7. C  
2. místo: Vít hupka, tř. 7. A,  
3. místo: Šimon Predescu, tř. 7. A

kategorie C:  1. místo: Tomáš Sklenička, tř. 9. C 
2. místo: Dominik kaňka, tř. 9. A,  
3. místo: Aneta Pazderová, tř. 8. A

máme radost z toho, že i v dnešní době plné technických vymožeností je 
tolik žáků, kteří si poradí, když není signál nebo nefunguje GPS.

Předmětová komise přírodopisu a zeměpisu
ZŠ F. Peřiny, Socháňova

Foto: Archiv školy
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ZŠ Jana Wericha

Lyžování jsme si užili
V posledním lednovém týdnu proběhl pro žáky 7. a 8. tříd Základní školy Jana Wericha lyžařský výcvikový 
kurz v prostorách SkI areálu kraličák, nedaleko Starého města pod Sněžníkem. kurzu se zúčastnilo 
celkem 38 žáků pod vedením paní učitelky mgr. Jany Rachnevové a lyžařských instruktorů. Cílem kurzu 
bylo vylepšit lyžařské dovednosti u lyžařů i snowboardistů a naučit základy lyžování i děti, které se 
s tímto sportem dosud nesetkaly. Žáci byli rozděleni do tří družstev lyžařů dle jejich dovednosti, čtvrté 
družstvo bylo složeno jenom ze snowboardistů. Po dopoledním a odpoledním výcviku byly připraveny 
pro žáky hry a soutěže, které vytvářely veselou náladu a stmelovaly kolektiv. Vrcholem celého kurzu byly 
závody ve slalomu. nutno říci, že všichni žáci absolvovali celou trať závodu ve své kategorii. nakonec 
byly rozděleny diplomy a drobné odměny. Věříme, že si všichni kurz užili a domů si přivezli spoustu 
zážitků a vzpomínek.

Drahomíra Boušová, zdravotník kurzu

Sport i školní povinnosti
Že jde dohromady skloubit 
vrcholový sport a školní 
povinnosti, dokazuje kris-
týn ka Šarmová, žákyně 
3. třídy ZŠ Jana Wericha. 
nezanedbává učení, školní 
úkoly si plní zodpovědně, 
je skromná a u spolužáků 
oblíbená. na vysvědčení si 
zatím vždy odnesla samé 
jedničky. Jedničkou je ale 
i ve sportovním aerobiku, 
kterému se věnuje od červ-
na 2016. Trénuje 2 x  týdně 
po 3 hodinách a někdy má 
tréninky navíc, podle po-
žadavků trenérky. V zimní 
sezoně 2016 v postupo-
vých i nepostupových ko-
lech  Cvičení podle lekto-

ra – SAmC vybojovala 5 x 1. místo, 5 x 2. místo a 3 x získala Zlatý pohár. 

Závody se konají o sobotách a nedělích po celé české republice. V lednu 
tohoto roku  si vybojovala mezi 40 závodnicemi ve Velkém republikovém 
finále bohemia Aerobic Tour v kutné hoře 1. místo a přivezla si trofej nej-
cennější – Zlatý pohár.
nyní se již připravuje na letní sezonu, kde ji čekají závody sestav – spor-
tovní aerobik v páru s další dívkou a ještě formace – Stepy (10 dívek).
Přejeme jí hodně dalších sportovních i školních úspěchů a držíme palce.

Jiřina Mariničová a spolužáci z 3. B

Foto: Archiv školy

Foto: Archiv školy

	 7.	3.	2017  koncert klavírní a flétnové třídy Věry Pavlíkové 
a mgA. Dany Tauerové

21.	3.	2017  koncert pěvecké třídy Adama koubka, DiS.

22.	3.	2017  koncert kytarové třídy mgr. Jiřího Voborského

28.	3.	2017  koncert učitelů a žáků

Začátek koncertu v 18 hodin, koncertní sál ZUŠ.

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

Koncerty	v	ZUŠ		
BŘEZEN	2017

 
 

ZŠ Jana Wericha
Španielova 19/1111, Praha 6 - Řepy

srdečně zve předškoláky a jejich rodiče

na zápis do 1. třídy,
který se bude konat ve středu a čtvrtek

5. a 6. dubna 2017 od 14.00 do 17.00 hod.

Pro předškoláky zapsané do naší školy pořádáme 
zdarma kurz Škola hrou aneb do školy se těšíme.

Kurz proběhne v deseti lekcích vždy v úterý
od 14.00 do 15.45 hod v budově školy.

První lekce začíná 11. dubna 2017.

Ředitelka školy Z. Martinovská a kolektiv

P.S. Více informací na www.zs-jana-wericha.cz

Pro 

budoucí prvňáčky 

a jejich rodiče

Řepy a okolí
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Pražské řepy opět hostí významné závody horských kol!
hned dva významné cyklistické podniky v olympijském cross country hor-
ských kol se letos uskuteční na atraktivním okruhu v pražských řepích.
V neděli 19. března se v areálu bikros klubu řepy sejdou závodníci Pražské-
ho mTb poháru 2017 ke svému prvnímu letošnímu podniku.

Volnočasový seriál horských kol pro všechny věkové a výkonnostní katego-
rie cyklistů, včetně cyklistů s handicapem patří svou návštěvnostní mezi 
významné pražské sportovní akce a v řepích se odstartuje již 5. sezóna 
populárních závodů.

Termín 22. až 23. dubna pak bude rezervovaný pro vrcholnou mezinárod-
ní sportovní akci, český pohár horských kol zařazený do vysoké kategorie 
mezinárodní cyklistické federace UCI, C1.
na startu můžeme, podobně jako v letech minulých, očekávat start před-
ních bikerů z celého světa a samozřejmě absolutní české špičky včetně 
olympijského vítěze, mistra světa a evropy a stříbrného medailistu 
z olympijských her v Riu, Jaroslava kulhavého.
Sobotní program je vyhrazený závodům dětí, které pojedou český pohár 
mInIme a odpoledním závodům ve sprintu XC eLImInATOR.
nedělní program je pak celý věnovaný závodům v olympijském cross count-
ry a vygraduje odpoledními závody elitních kategorií žen a mužů.

Více informací a kompletní časový program závodů na www.skcpraha.cz

Jaroslava Krakovičová

Podrobný program:
11.00 – zahájení, přivítání hostů, seznámení s programem

11.30 – 12.00 exhibiční zápas

12.00 – 13.00 prostor pro zájemce na vyzkoušení goalballu pod 
dohledem goalballistů  a s jejich spoluprací sehrání modelového 
zápasu

13.00 – 14.00 zahájení exhibice pétanque pro seniory ve venkovních 
prostorách a zvukové střelby v malé tělocvičně, trvá až do 
18 hodin

14.00  – 15.00 exhibiční zápas reprezentantů mužů 1. ligy goalballu 
s komentovaným výkladem pravidel

15.00 – 18.00 prostor pro zájemce na vyzkoušení goalballu pod 
dohledem goalballistů  a s jejich spoluprací sehrání modelového 
zápasu, individuální pohovory

18.00 ukončení akce

Goalball	Club	Perun	Praha,	z.	s.	a	Základní	škola	
Jana	Wericha		a	Klub	seniorů	Řepy		vás	zvou	na:

Den s Perunem
Goalball je paralympijský sport, který je určený výhradně pro zrakově 
postižené sportovce. Aby se vyrovnaly šance pro všechny hráče, musí 
mít každý oči překryté neprůhlednými brýlemi. Cílem tříčlenného 
družstva je dát více gólů než soupeř. hraje se s míčem s rolničkami. 
na hřišti se hráči orientují pomocí hmatových čar na podlaze.

Goalball	Club	Perun	Praha,	z.	s.
Jsme jediný goalballový klub, který pracuje se všemi věkovými 
kategoriemi sportovců – od mladších žáků po dospělé muže.  
Do naší široké základny patří i jediný ženský tým v české republice.

Přijďte	se	podívat	a	třeba	vyzkoušet	goalball	na	vlastní	kůži.

Kromě	goalballu	bude	připravena	pro	zájemce	zvuková	střelba,	
vědomostní	soutěž	a	také	možnost	venku	si	zahrát	pétanque	
s	Klubem	seniorů	Řepy.

Kdy: v pátek 17. března 2017 od 11 do 18 hodin

Kde: v tělocvičně ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111, Praha 6 

Kontakt:  Petr čermák, e-mail: cermak@braillnet.cz,  
tel.: 608 262 729
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V sobotu dne 28. ledna se v sále Sokolovny konal další ročník SPORTOVní 
ZÁbAVy. k poslechu i tanci nám celou noc výborně hrála kapela Sklep-
mistr. Také letos bylo možné získat některou z cen v bohaté tombole. 
S prázdnou tak domu odcházel snad jen největší smolař, protože cen bylo 
opravdu hodně.  
Součástí večera bylo i ocenění nejlepších hráčů Sokola řepy za rok 2016. 
Ceny si odnesli: za SPř Jura motovylchuk a matěj horálek, za mŽ 2005 
matěj mottl a yuta nishinaka, za mŽ 2004 Standa karský, za starší žáky 
Rostyslav Zhovnir a Jaromír novák, a nakonec za dospělé Ondřej herman 
a Radek michna. Trenérem roku byl vyhlášen Petr Žmolil.

na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří se účastnili příprav a chodu 
celé akce, včetně dárců do tomboly (Lucka náhoriová – darovala hlavní 
cenu, pivovar a restaurace U Fleků, Sportovní klub na hřišti, knihkupectví 
Průša, rodinám hráčů). Velké poděkování patří městské části Praha 17 
a kulturnímu centru Průhon za poskytnutí prostor a propagaci akce. Dále 
děkujeme taneční skupině b-Original za jejich krásné taneční vystoupení, 

které hned na začátku zábavu oživilo. martinovi Popelkovi za moderování 
vyhlašování nejlepších hráčů. A nakonec velké poděkování Restauraci 
Sokol, která zajistila občerstvení v průběhu celé zábavy a akci také 
podpořila. 

TJ Sokol řepy 
fotbal informuje

Nakonec	bychom	opět	rádi	touto	cestou	oslovili	další	hráče,	
kteří	by	měli	zájem	rozšířit	řady	některého	z	týmů.	Pro	bližší	
informace	kontaktujte	jednotlivé	trenéry:
Mini-přípravka	(ročník	2010–2011), Josef Weiss  

tel.: 604 594 604, trener@jezcizrep.cz
Mladší	přípravka	(ročník	2008–2009), Rachid bouberraga  

tel.: 603 262 400, juba.minimarket@gmail.com
Starší	přípravka	(ročník	2006–2007), Zuzana Rottová  

tel.: 776 650 355, zuzanarottova@seznam.cz
Mladší	žáci	(ročník	2005), Jiří kočovský  

tel.: 605 973 685, j.kocovsky@seznam.cz
Mladší	žáci	(ročník	2004), David machurka  

tel.: 603 811 646, dmachurka@seznam.cz
Starší	žáci	(ročník	2002–2003), Roman Polách  

tel.: 733 502 809, polach69@centrum.cz
Muži, Petr Žmolil tel.: 604 156 967, petr.zmolil@seznam.cz

MČ	Praha	17,	Klub	Seniorů	Řepy	a	Centrum	sociálně	
zdravotních	služeb	pořádají:

II.	ROČNÍK	TURNAJE		
TŘÍČLENNÝCH	DRUŽSTEV	V	PÉTANQUE	

O	POHÁR	MÍSTOSTAROSTY	MČ	PRAHA	17	-	ŘEPY,	
MARTINA	MARKA

Termín:	čtvrtek 23. března 2017 od 9.30 hodin.

Účastníci: Senioři ročník 1956 a starší, hosté. 

Družstva: mohou mít na soupisce až 4 hráče. Zápas hrají jen tři 
hráči. hraje se s halovými Indoor koulemi. 

Pořadatelé: mč Praha 17 - řepy, klub seniorů řepy, Centrum 
sociálně zdravotních služeb, kulturní centrum Průhon.

Místo	konání: Sokolovna řepy. 

Prezence: Od 9.30 do 9.55 hod. 

Zahájení: V 10 hodin.

Systém	hry:	Švýcarský systém na 3 kola. každé družstvo hraje 
tři utkání do 9 bodů. Startovné se neplatí.

Ceny: Vítězné družstvo obdrží pohár místostarosty 
mč Praha 17, martina marka. První tři družstva obdrží ceny 
věnované pořadatelem.

Počitadla,	startovní	kruhy	a	koule: Zajistí klub seniorů řepy.   

Zdravotní	dozor:	Zajišťuje Centrum sociálně zdravotních 
služeb.	hráči hrají na vlastní nebezpečí.

Přijďte 
s námi zahnat jarní 
únavu a ještě vám to 

bude víc slušet
Zvyknout si pravidelně alespoň jednou týdně cvičit 
vám pomohou jak odborně připravení cvičitelé, tak 
vstřícná a přátelská atmosféra mezi cvičenci. Stačí 

jen vytrvalost a můžete se těšit z báječných výsledků.

Zdravotní cvičení pořádá Senior fitnes z.s. v obvodě 
Prahy 17 v KC Průhon, Socháňova 27 v pátek 

od 9 do 10 hodin, v DDM u Boroviček 650 
v pondělí od 10 do 11 hodin za stejnou částku 40 Kč, 

obě cvičení vede cvičitelka Irena Maxinová.

V Kulturním domě na Bílé Hoře  
je cvičení pozastaveno.

Informace o různorodých aktivitách  
Senior fitnes naleznete na www. seniorfitnes.cz, 

písemně e-mail: seniorfitnes@seznam.cz, 
na dotazy vám odpoví Iva Vaňkátová  

na telefonním čísle 732 926 846  
nebo Bára Kašparová na mob. 777 778 760. 

Ing. Zdeněk Hostinský 

9



Podpůrný spolek Bratrstvo
V minulých dvou číslech jsem se v historickém 
okénku věnoval především kultuře a hlavně di-
vadelním společnostem. Různých uskupení, kte-
rá určovala dění v obci a sdružovala její občany, 
však bylo mnohem více. 
O některých jsem se v minulosti již zmiňoval. 
Dnes bych představil, a to především v obra-
ze, „Podpůrný	 spolek	 Bratrstvo“,	 tedy spolek 
vzájemně se podporujících občanů, který vznikl 
roku 1884. měl svůj význam v době, kdy ještě 
neexistovalo nemocenské pojištění. V případě 
onemocnění dostával jeho člen 5 krejcarů na 
den. členy byli zpravidla dělníci, ale i živnostníci 
(ti platili příspěvky). 
bratrstvo pořádalo kulturní a další akce, jejichž 
výtěžek se ukládal do pokladny. kroniky uvádějí, 
že rok po založení měl spolek 39 členů, později 
se jejich počet rapidně zvětšoval. Oproti jiným 
spolkům činnost bratrstva netrvala dlouho a po 
druhé světové válce se rozpadl docela. Z písem-
ných dokumentů se nedochovalo téměř nic. 
Jediným dnešním unikátním důkazem jeho po-
četné členské základny je velké tablo, které zdo-
bilo (snad ještě zdobí) stěnu původní restaurace 
U Škopů, později U rybníčka a nebo také U kos-
telíčka. 

Jaroslav Hájek, zástupce starostky

Ještě dnes lze poznat některé známé tváře lidí, kteří se mj. angažovali i v mnoha jiných spolcích. 
Objevují se zde podobenky všech tehdejších živnostníků, sedláků, ale i sportovců, členů Orla 
a Sokola, mj. můžeme najít Václava Kratochvíla, pány Škopa, Mikeše, Slámu, Spálenku, 
Helebranta, Barejška, Kubištu a mnoho dalších. 

Bratrstvo se svým praporem zhotoveným řádovými sestrami z kláštera boromejek, na kterém byl vyšitý obraz sv. Martina, patrona Řep. 
V pozadí původní hostinec s tanečním sálem U Auřadů, po znárodnění hasičská zbrojnice, v dnešní ulici Žalanského. 

PRO ŘEPské PAtRIOty
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Tentokrát bych vás chtěl pozvat do rovinatého kraje na kolínsku, do malé 
obce Lošany. Výlet není náročný, ujdeme asi 17 kilometrů a mohou ho ab-
solvovat i cyklisté začátečníci.
Dostaneme se tam za hodinu vlakem z masarykova nádraží. Vystoupíme 
v zastávce nová Ves, kde se napojíme na žlutou turistickou značku.

V kraji je několik upomínek na bitvu u kolína, která se odehrála 18. červ-
na 1757 mezi vojsky pruského krále Fridricha II. a rakouskou armádou ve-
denou polním maršálem Leopoldem Daunem. bitva byla součástí takzvané 
Sedmileté války, která je historiky považována za první světový konflikt. 
Válčilo se totiž nejen v evropě, ale i v Americe, Asii a na oceánech. nejprve, 
asi po 2 kilometrech, staneme na vršku bedřichov, kde nám kamenný obe-
lisk připomene, že zde měl své velitelské stanoviště král Fridrich II. Další 
vzpomínku na krvavou bitvu nalezneme o 3 kilometry dál u obce křečhoř – 
je to asi největší památník této události. Po cestě je několik informačních 
tabulí, které nás s těmito historickými okamžiky seznámí.
Pokračujeme dál po žluté do Radovesnice, kde ji opustíme a jdeme půl ho-
diny po silnici do Lošan.
Lošany jsou malá obyčejná obec, kde se ve statku č. p. 1, na návsi po-
blíž tvrze, v roce 1896 narodil rodičům Aloisovi a marii Josef mašín. byl 
důstojníkem prvorepublikové československé armády. 1. světovou válku 
prožil na ruské frontě, z níž zběhl do ruského zajetí a posléze prožil ana bá- 

zi v československých 
legiích. Po roce 1918, 
za samostatného čes-
koslovenska, pokračo-
val v důstojnické ka rié-
ře. Okupace republiky 
německem ho zastihla 
ve funkci zástupce veli-
tele 1. dělostřeleckého 
pluku Jana Žižky z Troc-
nova v Ruzyni. Odmítl 
se vzdát okupantům 
a plánoval vyhození 
muničního skladu do 
povětří. bylo mu v tom 
jeho kolegy zabráněno. 
Proto se vzdal své vo-
jenské kariéry a odešel 
do odboje. Zprvu samo-
statně, později působil 

v organizaci Obrana národa. Společně s pplk. Josefem balabánem a škpt. 
Václavem morávkem vytvořil odbojovou skupinu Tři králové. Sháněli dů-
ležité informace, které pak vysílačkou předávali do sídla exilové čs. vlá-
dy v Londýně. V roce 1941 byl za dramatických okolností, během vysílání 
v pražských nuslích, zatčen. 
byl krutě mučen, avšak nic neprozradil. U gestapáků měl pověst rváče, 
proto byl k výslechům přiváděn ve svěrací kazajce. 30. června 1942 byl 
v kobylisích popraven. Jeho poslední slova před smrtícím výstřelem byla: 
„Ať žije československá republika!“.
mašín měl syny Josefa a Ctirada a dceru Zdenu. bratři se již jako děti zapo-
jovali do protifašistického odboje a po únorovém komunistickém převratu 

do boje proti nastoupivší totalitní moci. Sabotáže, ozbrojování a přípra-
va na další válku byly jejich smyslem života. nakonec se v roce 1953 přes 
tehdejší německou demokratickou republiku, proti obrovské materiální 
a lidské přesile vojenských a policejních složek, doslova prostříleli do zá-
padní zóny berlína. Žena generála mašína, matka Josefa, Ctirada a Zde-
ny zemřela v roce 1956 v komunistické věznici. Ctirad zemřel v roce 2011 
v USA, kde dosud žije jeho bratr Josef. Sestra Zdena žije v čR a dodnes 
se soudí o navrácení rodného statku. Starostou Lošan je v roce 2017 člen 
komunistické strany.
Památku Josefa mašína si připomeneme u tabule před zchátralým stat-
kem, kde je i malý pomníček. kousek od autobusové zastávky lze navštívit 
malý venkovský hřbitov, kde je hrob rodiny mašínů.

Do kolína na vlak se dostaneme přes Radovesnici a Štítary. Je to asi 7 ki-
lometrů. Šťastnou cestu!

Jan Bösser

Výlet – na návštěvě u Mašínů

Foto: Jan Bösser

Foto: Jan Bösser
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STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE  MČ PRAHA 17
Zapojte se do tvorby i vy!

Telefon: 725 044 507 | E-mail: plan@praha17.cz

www.repy.cz
P17 strat plan A5 lndscp.indd   1 21.02.17   13:32

Úřední hodiny jsou ve služebně v makovského ulici čp. 1227 každý pra-
covní den od 9 do 18 hodin. Telefon	na	služebnu:	235	316	122.

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 4 okrsků. Území je roz-
děleno 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. 778 701 905
dočasně	neobsazen 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.

Tomáš	Janeček 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
dočasně	neobsazen 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!
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Moderní křesťanská církev na Praze 17
Přímo na vašem sídlišti  Řepy se schází již více než dva roky sbor Církve víry. V následujících řádcích bychom se rádi představili 
a přiblížili vám, kdo jsme a co vám můžeme nabídnout.

Jsme protestanté, vážíme si odkazu velkých osobností , jako byl Jan Hus a Marti n Luther, zároveň však nechceme zůstávat ve středověku 
a sledujeme, co Bůh dělá v církvích celého světa i dnes. Patříme proto k charismati ckému hnutí , které je tou nejdynamičtěji rostoucí větví 
křesťanství. Dnes se k němu již hlásí cca 600 000 000 lidí, tedy zhruba každý 12. člověk na světě. Zároveň z těchto církví po celém světě, Českou 
a Slovenskou republiku nevyjímaje, přicházejí stále nové vzrušující zprávy o nevšedních zázracích, uzdravení a změněných životech.   

Svou vírou a hodnotami se držíme Bible, ve všem ostatním jdeme s dobou. Na našich shromážděních nenajdete sochy, kříže, kadidlo a středo-
věké chorály, zato uslyšíte moderní živou hudbu a nadčasové biblické poselství přizpůsobené jazyku a potřebám normálního dnešního člověka. 
Před a po bohoslužbě je možné  dát si kávu, čaj či drobné občerstvení.

Na našich sobotních bohoslužbách se setkáváme všichni bez rozdílu, mladí, staří, muži, ženy i děti . Dokonce i maminky s miminky jsou vítány 
a máme pro ně připravenou místnost se vším potřebným (přebalovací pult, mikrovlnka), kde mohou svobodně poslouchat kázání z reproduk-
toru a zároveň se věnovat svým maličkým. Na děti  od tří let zase čeká zábavný dětský program se spoustou hraček a her. 

Kromě bohoslužeb nabízíme i poradenství v nejrůznějších životních situacích a modlitby za uzdravení a další potřeby. Během týdne se také 
konají různé další akce, pravidelné i nepravidelné, pro všemožné věkové skupiny (maminky, mládež…). Aktuální program naleznete na našem 
webu.

Přijďte i vy a přesvědčte se, že církev nemusí být nudná a plná zbytečných rituálů. Může být živá a může vás dokonce i bavit! Můžete zde kromě 
dobrých přátel najít i něco mnohem hodnotnějšího. Můžete se zde setkat s Ježíšem. Můžete zakusit na vlastní kůži, že Bůh je blízko vás, že vás 
miluje a chce vám darovat věčný život, zdraví a štěstí .

Tak přijďte, těšíme se právě na Vás!
Adresa: Makovského 1398/2B (vedle taneční školy)
Web: www.milost.cz
Telefon: +420 725 983 929

Přijďte si vybrat nového čtyřnohého spolubydlícího! Nový domov bude hledat 80-100 koťat, kocourů a kočiček z útulků z celé republiky. Výtěžek z výstavy bude použit na péči o svěřence, kteří nenajdou svůj domov. Ve spolupráci s KC Průhon pořádá sdruže-ní ANIMAL‘SOS. Místo konání: Sokolovna Řepy, Na Chobotě 125/2b, Praha 17 – Řepy. (vstupné 35 Kč základní/20 Kč děti a důchodci/děti do 10 let s obrázkem kočky zdarma) www.pruhon.cz

JARNÍ UMISŤOVACÍ VÝSTAVA KOČEK

NEDĚLE 19. 3. 2017 SOKOLOVNA ŘEPY

KULTURNÍ DŮM BÍLÁ HORA 
KE KULTURNÍMU DOMU 439/14  

163 00  PRAHA 6-ŘEPY 
WWW.KDBILAHORA.CZ

smrdlik brezen 2017.indd   1 21.02.17   23:18
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SLužBy
•  MALOVÁNÍ,	TAPETOVÁNÍ,	lepení	stropních	podhledů,	

i o víkendech. PeCInA Tel.:	235	510	096,	602	954	461

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

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

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

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

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

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

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

•  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

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

•  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

•  !!!	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

•  ARMYSHOP	–	VYBAVENÍ	A	OBLEČENÍ	DO	PŘÍRODY	–  
zimní bundy, svetry, mikiny, spacáky, batohy, celty, 
nože, obr. spreje. bílá hora – čistovická 15,  
po–pá 13–19 h. www.e-armyshop.cz

•  ENGLISH	CONVERSATION	LESSONS,	business english 
with a native speaker from england, TeFL certified.  
	 Tel.:	731	523	540

•  CZECH	FOR	FOREIGNERS	– exam preparation for level 
A1–b2. www.english1to1.cz. 	 Tel.:	737	337	445

•  ANGLIČTINA	–	SOUKROMÁ	VÝUKA	pro dospělé, děti, 
maturanty, příprava na PeT, keT, FCe, Skype english. 
www.english1to1.cz		 Tel.:	737	337	445	

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

•  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

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

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

•  DOPRAVA	A	MONTÁŽ	NÁBYTKU	(skříně, ložnice, 
kuchyně, aj.) od všech výrobců (Ikea, Asco, XXXL a ost.).		
	 Tel.:	777	733	566

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

ByTy, nEMOVITOSTI

•  GARÁŽ	PRONAJMU	V UL. mAkOVSkÉhO.	 Tel.:	602	335	825

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

•  NEKUŘÁCKÝ	PÁR	HLEDÁ	PRONÁJEM	menšího čistého 
bytu v Praze u mhD. nejlépe 1+kk do 11 tis., 2+kk nebo 
2+1 do 13 tisíc. nastěhování nejpozději do měsíce. 
Děkuji.		 Tel.:	605	845	088

•  HLEDÁM	BYT	3+KK	NEBO	3+1	do ceny 16 tis. 
i s poplatky, pro 3 osoby (rodina). Zařízení po dohodě, 
výhodou lodžie, ale nemusí být, preferujeme dobrý 
a čistý stav. Děkujeme.		 Tel.:	603	789	381

•  PRODÁM	ŘRD	ŘEPY	6+1,	OV	200	m2	PO	CELKOVÉ	
REKONSTRUKCI.	Prodej výhradně bez Rk. 
Cena 12 500 000 kč.	 Tel.:	720	365	995

ZAMĚSTnÁnÍ

•  HLEDÁM	PEČOVATELKU	PRO	DCERU (26 let) s hun tingto no-
vou nemocí, která je na lůžku. nejlépe z řep a okolí. Pracovní 
doba 9 – 17 hod., dny dle dohody, 80kč/hod. nástup možný 
ihned. email: jozkuk@seznam.cz Tel.:	737	255	982

•  DO	PRODEJNY	POTRAVIN	V	ŘEPÍCH	PŘIJMU	PRODAVAČKU.	
f1109@obchod.izabka.cz	 Tel.:	777	267	477

školka MODŘÍNEK
Ovocná 26, Praha 6 - Ruzyně

■  milé tety, velká zahrada, skvělé 
reference, dobrá dostupnost 
(u Karlovarské ul.)

■  příznivé ceny – měsíční paušál 
(7–17:30 hod.) 6 600,- Kč, 
možnost zkrácených docházek

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

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

přijme

všeobecné sestry,  
zdravotnické asistenty, 
ošetřovatele a sanitáře 

na lůžková oddělení 

Nabízíme: náborový příspěvek až do 
výše 20.000,- Kč pro vybrané pozice, 
pracoviště s moderním vybavením, 
příjemný kolektiv, 5 týdnů dovolené, 
program péče o zaměstnance, 
lokalitu v centru Prahy. 

Požadujeme: odbornou způsobilost 
dle zákona, pracovitost, spolehlivost. 

Nástup možný ihned. 

Životopis zašlete na  

personalni.rkm@mediterra.cz, 

tel: 251 116 656,  

www.klinika-malvazinky.cz

Z P R A V O D A J  P R A h y  1 7  |  l e D e n  2 0 1 7  |  R O č n í k  2 3  |  Z D A R m A

ŘEPSKÁ

Vánoční stromky do popelnic nepatříZměny v termínech zápisů do ZŠ a MŠNový pomocník při přepravě imobilních osob

P F  2017

Z P R A V O D A J  P R A h y  1 7  |  P R O s i n e c  2 0 1 6  |  R O č n í k  2 2  |  Z D A R m AŘEPSKÁ

Adventní koncerty v kostele sv. Rodiny

Slavnostní vyhlášení dětské Atletické ligy 2016

Změny při vyřizování osobních dokladů v roce 2017

Veselé Vánoce a šťastný
 

    nový 
rok!

Z P R A V O D A J  P R A h y  1 7  |  Ú N O R  2 0 1 7  |  R O č N í k  2 3  |  Z D A R m A

ŘEPSKÁ
Strategický plán rozvoje Městské části Praha 17

Vyhlášení dotací pro rok 2017

Co čeká Řepy v letošním roce?

Řepští dobrovolní hasiči

Chcete	u	nás	inzerovat?
Tel. 234 683 531, 

720 524 688
e-mail: 

michaela.linhartova@praha17.cz 
www.repy.cz
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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 :)

Obchodní centrum Řepy, 
2.patro u výtahu
Makovského 1349, Praha 6
po-pá 900 - 1800, so 900 - 1200

tel. 792 510 310
www.kvetinypro.cz

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

Tel.: 235 301 561 | info@okvet.cz | www.okvet.cz

Pondělí–Pátek : 8-12, 14-20 | Sobota: 9-14 | Neděle: 15-19

VETERINÁRNÍ KLINIKA

Od roku 1999

Žalanského 31/34, Praha 6 - Řepy (u kostela sv. Martina)



INZERCE

31

ING. JITKA KUČEROVÁ, DAŇOVÝ PORADCE

vedení účetnictví, daňové evidence
příprava daňových přiznání

účetní a daňové poradenství

Šimonova 1108/5, 163 00 Praha 6
kucerova.jitka@centrum.cz   tel.: 724 136 938

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.

SUŠÁKY, ŽALUZIE

www.bydlenijerabek.cz
+420 739 034 488

SÍTĚ PROTI HMYZU
ZASKLÍVÁNÍ BALKÓNŮZveme Vás na

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

Ka�dý ètvrtek 18-19 hod.
Uèebna è. 2, KC Prùhon

www.pochoden-praha.cz

New Gospel
WORSHIP

REKONSTRUKCE KOUPELEN A KOMPLETNÍ  
PŘESTAVBY BYTŮ.  

KVALITNĚ A ZA ROZUMNÉ CENY.
Osobní cenová kalkulace a konzultace zdarma.

Tel.: 777 317 278



INZERCE

32

Rezidenční projekt  
řadových rodinných domů 

U kaménky v Praze 6 - Řepy
EXKLUZIVNĚ V NAŠÍ POBOČCE

Váš specialista 
na nákup, prodej
a pronájem 
nemovitostí
nejen v Řepích  
a blízkém okolí

www.ukamenky.cz

Tvrdonická 480/2
150 00  Praha 5 - Zličín

 727 976 250
www.rkevropa.cz/zlicin

Ú K L I D O V É  P R Á C E

JAN BÖSSER
Žalanského 36/29, 163 00 Praha 6

tel.: 603 423 612 • bosser@volny.cz

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

malování • lakování

SLEVA 
30%

z montáže

Po předložení tohoto kuponu

ŽALUZIE 
SÍTĚ PROTI HMYZU

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

stejné IČ
stejná adresa
stejný kontakt24 let
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OPRAVA A PRODEJ CHLADNIČEK A MRAZNIČEK
opravy spotřebičů provádíme v bytech zákazníků

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

OPRAVY ELEKTRONIKY A PRAČEK
251 610 329   www.opravujeme.cz


