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Veřejné setkání na téma Metropolitní plán: 7. června

Svatojánská noc na Bílé Hoře: 24. června

Parkování v Řepích – anketa
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Milí čtenáři,

a máme tu červen. Měsíc kdy z nás rodičů padají zdánlivé starosti ze smrtícího tempa a zodpověd-
ností spojených s plněním úkolů a docházením do kroužků školou povinného potomstva a zároveň 
nás přepadá zděšení hodné pověstné Nerudovské otázky „kam s nimi“ v létě. Postarat se o ně není 
jednoduché. Pevně věřím, že naleznete oporu u našich řepských kulturních institucí v podobě ještě 
několika volných míst na příměstské tábory. A pokud ne, budiž vám oporou a inspirací nové vydání 
Řepské 17, ve kterém na-
leznete nejen nabídky kur-
zů pro děti již na příští rok, 
ale také mnoho pozvání 
na kulturní a společenské 
akce ještě na měsíc čer-
ven. Zajímavými se mi jeví 
například Letní Jarmark, 
Řepské sousedské zpívání, 
Den dětí, Hurá na prázdni-
ny nebo Svatojánská noc na 
Bílé Hoře.

 Josef Dirbák 

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	20.	6.	2018	OD	14	HODIN.
Místo	konání:	Kulturní	centrum	PRŮHON,	Socháňova	1220/27,	Praha	17	-	Řepy.
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Grafické	zpracování	a	tisk	knihy	o	Řepích
Rada městské části se seznámila s výsledkem poptávkového řízení na „Grafické zpracování a tisk 
knihy o Řepích“ a schválila výsledek poptávkového řízení a nejvhodnější nabídku společnosti Ga-
lerie EfEf.

Krátkodobá	výpůjčka	Skateparku	Řepy	na	den	3.	června	2018	od	10.00	do	17.00	hodin
Rada městské části projednala a schválila žádost pana R. Hrušky o krátkodobou výpůjčku Skate-
parku Řepy v rámci pořádání skateboardových závodů pro děti Board 4 Future na den 3. červ-
na 2018 od 10.00 do 17.00 hodin s tím, že následný úklid Skateparku zajistí pořadatel (žadatel) 
na vlastní náklady.

Veřejná	zakázka	„Údržba	hřbitova	Řepy	–	IV“
Rada městské části se seznámila s nabídkami na služby „Údržba hřbitova Řepy – IV“ spočívající 
v komplexním zajištění údržby, kontroly a úklidu řepského hřbitova a schválila zadání veřejné 
zakázky „Údržba hřbitova Řepy – IV“ firmě ANT SERVICES spol. s r.o.

Rekonstrukce	varny	v	ZŠ	genpor.	Fr.	Peřiny,	Laudova	1024,	Praha	6	-	Řepy	–	realizace
Rada městské části projednala a rozhodla o přijetí nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na 
stavební práce „Rekonstrukce varny v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Laudova 1024, Praha 6 - Řepy“ zada-
né ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 
zakázek, účastníka: DEREZA, společnost s ručením omezeným.

Oprava	povrchu	fotbalového	hřiště	ZŠ	genpor.	Františka	Peřiny,	Socháňova	1139,		
Praha	6	-	Řepy
Rada městské části projednala pořadí nabídek a přijetí nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 
malého rozsahu na stavební práce na akci „Oprava povrchu fotbalového hřiště ZŠ genpor. Fr. Pe-
řiny, Socháňova 1139, Praha 6 - Řepy a rozhodla o přijetí nabídky účastníka: JM Demicarr s.r.o.
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Vážení čtenáři,

měsíc červen, to je nejen doba blížících se 
dovolených, ale také je to jeden z nejdů-
ležitějších měsíců pro naše děti, a to jak 
vzhledem k poslední šanci na vylepšení 
vysvědčení, tak především díky velkému 
očekávání prázdnin. I kvůli tomu jsme pro 
vás připravili hodně zajímavého a doufáme, 
že se na některé z plánovaných akcí potká-
me. Ale ještě před tím, než vás na konkrétní 
z nich pozvu, ráda bych se s vámi podělila 
o jednu naší velikou radost a také jedno 
překvapení. Povedlo se nám získat dotaci 
ve výši téměř 150 mil. Kč na Dům s pečo-
vatelskou službou! To znamená, že zahá-
jení výstavby se dočkáme skutečně brzy. 
Vzhledem k tomu, že jsme se tuto skvělou 
zprávu dozvěděli až po uzávěrce tohoto čís-
la, chystáme pro vás velký článek se všemi 
podrobnostmi do toho následujícího. A to 
překvapení? Jak víte, ve starých Řepích vy-
rostla nová ulice. V souvislosti s tím se nám 
povedlo v jiné části Řep jednu přejmenovat. 
Více prozrazovat nebudu, vše se dozvíte na 
konci června a jsem přesvědčena, že to bu-
de příjemné překvapení pro všechny. A nyní 
bych vás již ráda pozvala na některé z plá-
novaných akcí. Především půjde o veřejné 
setkání na téma Metropolitní plán Prahy. 
Proběhne 7. 6. a budu ráda za vaše podněty. 
A pro odlehčení vybírám veselou akci Hurá 
na prázdniny, která se bude konat 23. 6. 
v KD Bílá Hora a jejímž hostem bude mimo 
jiné i nejznámější český kouzelník Pavel 
Kožíšek. Přeji vám všem, abyste si poslední 
předprázdninové týdny užili v klidu.

Vaše Jitka Synková

Slovo starostky

Pranostiky na červen
O svatém Norbertu 
chladno jde už k čertu.

Červnové večerní hřmění 

- ryb a raků nadělení.
Jaká parna se v červnu dostaví,  
tak se i prosincové mraky postaví.

Na svatého Aloise, 
poseč louku, neboj se.

Je-li od Petra až do Vavřince parno, bývá v zimě dlouho studeno.
Radši čerta než hřib před svatým 

Janem viděti, to se stele k hlad
u.

Památku padlých uctili představitelé naší městské části položením věnců na pietních místech 
v Řepích. Na fotografii zleva: zástupce starostky Martin Marek, tajemník úřadu Ing. Lubomír 
Němejc, zástupce starostky Jiří Masopust, starostka Mgr. Jitka Synková a zástupce starostky 
Jaroslav Hájek tak připomněli 73. výročí ukončení druhé světové války.

na školní rok 2018/19

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

Letošní účastníci
kurzů KC Průhon: 18. - 22. 6.

Noví zájemci: 25. - 29. 6. 

KDY?
Denně 13 - 19 hod

Kulturní centrum Průhon 
kancelář č. 2

KDE?

ZÁPIS DO KURZŮ

I
Bez názvu-1   1 18.5.2018   12:50:02
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OTÁZKA MĚSÍCE ČERVNA

Téma měsíce: Klasifikace na základních školách.
Myslíte si, že by žáci v základních školách měli být klasifikováni známkami, nebo by se mělo přejít 
na slovní hodnocení?

Známkování je sice konzervativní, zavedená a pře-
hledná forma hodnocení, které každý laik rychle po-
rozumí, pro děti v nižším věku (1. stupeň ZŠ) může 
být však také velice stresujícím faktorem. Nezřídka 
se u dětí objevují psychické problémy související se 
známkováním. Známkování také nemusí přesně od-
rážet aktivitu a přístup dítěte ke vzdělávání obecně, 
natož jeho přirozený talent a směřování v dalších 

letech, tudíž slovní hodnocení, alespoň na nižším stupni ZŠ, považuji 

za průkaznější a elegantnější formu vyjádření hodnocení. Nejpodstat-
nější je ale změna systému, kde rodič je partnerem školy a zajímá se 
o výsledky a celkové hodnocení dítěte, které známka nemůže vyjádřit 
a učitel/ka je poskytovatelem služby, ne hodnotitelem a soudcem dítě-
te. V neposlední řadě je třeba zajistit kvalifikované a hlavně dostatečné 
kapacity ve školách, kterých je obecně nedostatek. Jen tak společně 
se změnou v přístupu školského systému z memorování k samostatné 
úvaze a kreativitě dětí, je možné zajistit budoucnost českého školství 
a s tím i vynikající studenty SŠ a VŠ v evropském a globálním kontextu.

Strachová Šárka ČSSD

Klasifikace ve školství je způsob hodnocení žáka 
pedagogem. Možností je více. Dvě nejčastější formy 
hodnocení je klasické známkování a slovní hodnoce-
ní. Známkování je nejčastější formou hodnocení na 
základních školách u nás. Výhodou je jednoduchost, 
přehlednost, okamžitá orientační hodnota výkonu 
žáka. Záporem mohou být například rozdílné poža-
davky učitelů nebo učení se kvůli známkám.

U slovního hodnocení jde o rozsáhlejší vyjádření o úrovni a možnostech 
žáka. Je časově náročnější, neumožňuje porovnávání výkonů, ale je zde 
možnost například pomoci při motivaci žáka. Ani jeden ze způsobů není 
100% objektivní. 
Já osobně jsem zastáncem známkování v klasické škále známek 1 – 5. 
Je zde celkem dobře vidět, jak je dítě ve škole úspěšné či neúspěšné.

MUDr. Katra Antoine TOP 09

Na tuto otázku těžko hledám jednoznačnou od-
pověď. Klasické známkování je jistě zavedené 
a prověřené dlouholetým používáním. Všichni 
jsme si tím prošli, všichni jsme měli radost z „jed-
niček“ a naopak doma schovávali „pětky“, ale je 
samozřejmě na zvážení, zda tento systém vyho-
vuje i dnešním dětem. Spousta současných dětí 
ve školách trpí různými poruchami učení a dosáh-

nout na dobré známky pro ně může být těžší. Série špatných známek 
je pak pro ně demotivující pro další studium. Věřím, že právě těmto 
dětem by slovní hodnocení velmi pomohlo. Mohly by tím pádem být 
v hodnocení třeba pochváleny za snahu a to i v případě, kdy se celko-
vý výsledek úplně nepovedl…

Anna Vodičková
Jako matka tří dětí školou povinných, se k této 
otázce snad mohu vyjádřit celkem zodpovědně. 
Ze své zkušenosti, a to nejen u svých dětí, vní-
mám klasické známkování jako velmi přehledné. 
Jednak já, jakožto rodič, jednoznačně vidím, ja-
kých výsledků mé dítě dosahuje, ale i děti samot-
né mají jasné hodnocení svého výkonu. Myslím, 
že radost z „jedničky“ pro dítě nemůže nahradit 

žádná hromádka slov, které mu paní učitelka udělí ve slovním hod-
nocení. Samozřejmě, jsou i chvíle, kdy není jednoduché dítě znám-
kou ohodnotit a nějaké slovní okomentování by se hodilo, ale k tomu 
přece slouží třídní schůzky, kde s vyučujícím mohu různé nedostatky 
osobně probrat. Rozhodně bych tedy na současném systému znám-
kování nic neměnila.

Lenka Klímová

Otázka na příští měsíc: Letní dovolená.
Jak nejraději trávíte letní dovolenou?

Chcete-li se k otázce vyjádřit, kontaktujte redakci na e-mail: redakce@praha17.cz
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„Pálení čarodějnic“ je jistě akcí, bez které si mnozí z nás neumí konec dub-
na představit. Za sebe musím říct, že až do letošního roku jsem si tuto akci 
vlastně neuměl představit bez velké vatry hořící na louce před úřadem. 
Bohužel, velké sucho, které na jaře trápilo celou Českou republiku, bylo 
příčinou, proč v letošním roce Magistrát hl. m. Prahy vydal nařízení, kte-
ré zapalování ohňů v Praze zakazovalo. Vatra tedy letos zapálena nebyla, 
ale myslím, že to vůbec nevadilo. Věřím, že malí i velcí čarodějové si užili 
i bez ohně veselé soutěžení a celé odpoledne. Večer pak bylo připraveno 
vystoupení hudebních skupin Kranz a Votchi a světelná show skupiny Pyro-
terra. Rád bych tedy touto cestou poděkoval všem, kteří se na akci „Pálení 
čarodějnic“ podíleli. 
Mé poděkování současně patří i všem sponzorům, bez jejichž pomoci by 
akce jistě nebyla tak úspěšná. Právě díky spolupráci všech těchto lidí jsme 
měli možnost si i v letošním roce naplno užít tento čarodějný den.

Velice děkuji Sboru dobrovolných hasičů Praha-Řepy, firmě Sadovnický 
a zahradnický servis Chládek, Městské policii, Policii ČR, Centru sociálně 
zdravotních služeb, skupině Pyroterra, hudební skupině Kranz a Votchi, 
Vězeňské službě ČR, všem účinkujícím dětem a jejich vedení, učitelkám ze 
ZŠ genpor. Fr. Peřiny a v neposlední řadě mým spolupracovníkům z Měst-
ské části Praha 17 a KC Průhon. Za moderování akce patří můj dík Kristýně 
Pixové.

Poděkování za finanční podporu a věcné dary patří firmě: Erilens s.r.o., 
OK – VET, s.r.o., McDonald’s, Pekařství cukrářství Erika, Knihy-papír Josef 
Guriča, Pražské služby, a.s., Fotomobil Mařík, Gawnet, Restaurace Šalan-
da, Papírnictví Melhelm, Letiště Praha a.s.

Martin Marek, 
zástupce starostky

Veliké díky všem!

Foto: -mish-



Druhá květnová neděle patří již tradičně všem maminkám, neboť prá-
vě v tento den se slaví Den matek. Ani v Řepích tomu letos nebylo jinak 
a 13. května odpoledne byla v řepské Sokolovně připravena oslava pro 
všechny maminky a babičky z našich seniorských klubů. 
Přítomným dámám k jejich svátku popřála všechno nejlepší starostka 
MČ Praha 17 Jitka Synková a místostarosta Jiří Masopust. Chybět nemohli 
ani zástupci Centra sociálně zdravotních služeb Jindřich Kadlec, Jaroslava 
Šimonová a Monika Čermáková. 
Pro všechny příchozí byla připravena kytička a samozřejmě nechybělo 
ani drobné občerstvení. K dobré náladě nedělního setkání přispěla hu-
dební produkce skupiny Vitamín, která celé odpoledne hrála známé pís-
ničky mnoha žánrů. Zaplněný parket svědčil o tom, že se všichni přítom-
ní bavili a věřme, že toto odpoledne bylo pro přítomné maminky hezkým 
dárkem.

-ras-
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I v letošním roce se v Řepích konal tradiční Den Země. V areálu školy se 
během úterý 24. dubna vystřídalo několik stovek dětí i dospělých. A že se 
tato akce netýkala pouze školních dětí, dokazovaly ploty řepských mateř-
ských škol vyzdobené nádhernými obrázky. 
Jak všichni víme, Den Země je zaměřen na ekologii, kdy je snaha upozornit 
na dopady ničení životního prostředí. Dětem je na této akci hravou for-
mou vštěpováno třídění odpadů, recyklace, dozvědí se mnoho informací 
o přírodě, rostlinách, zvířatech a samotné ochraně životního prostředí. 
Především se ale dozvědí, že každý z nich má možnost něco změnit tím, že 
se bude chovat k přírodě ohleduplně.
Podtématem letošního ročníku bylo zdravé stravování. Tomuto tématu 
jsme se věnovali i my v článcích v dubnové Řepské 17, kde jsme informo-
vali například o filmu a přednášce „Na obranu jídla“. Na děti letos čekaly 
v areálu školy kvízy, soutěže, úkoly jak sportovní, tak vědomostní, ale 
také ochutnávka zdravých potravin, rozlišování obilovin nebo luštěnin, 
přednáška s ukázkou chovu včel, a dokonce i trenažér krávy v životní ve-
likosti, kterou si všichni malí zájemci mohli zkusit vlastnoručně podo-
jit a zjistit tak, že získat mléko není žádná legrace. A že zájemců bylo 
nespočet! Doufejme tedy, že kromě drobných dárků či laskomin, které 

tyto dětské akce provázejí, si naše nejmenší děti odnesly především nové 
vědomosti a ti starší si zopakovali a připomněli to, co se dozvěděli v mi-
nulých letech.

-mish- 

Den Země

Foto: -mish

Foto: -ras-

Oslavili jsme Den matek

Byla jsem svědkem propojení generací. Mladé a nejstarší. Vnímala jsem 
radost, pochopení a sdílení. Studenti Mensa gymnázia totiž v uplynulém 
půl roce spolupracovali s Domovem sv. Karla Boromejského, kde se schá-
zeli s tamními seniory, vedli s nimi rozhovory, podnikali společné aktivity 

a živě diskutovali o tématech života jako takového, zásadních myšlenkách 
obou generací, rozdílnosti života v minulosti a současnosti, výhodách 
a nevýhodách dnešních dnů, pokroku a také přínosech těchto setkávání 
pro obě strany.  
Studenti chtěli tímto projektem především upozornit na téma stárnutí 
populace, přiblížit starší generaci té mladší a ukázat, že i tato generace 
dokáže mladým leccos nabídnout. Kromě zkušeností a znalostí především 
životní nadhled, kterého se nám opravdu nedostává. Z tohoto setkávání 
vznikla výstava, kterou jste měli možnost si prohlédnout v průběhu května 
v galerii Domova sv. Karla Boromejského. Tuto výstavu předcházela verni-
sáž. O nadání studentů Mensa gymnázia nemůže být pochyb. Během ver-
nisáže náš čekala recitace básně, hra na klavír, moderní tanec, scény vyja-
dřující čas, pohyb, komunikaci, volno nebo třeba vztahy. Prohlédli jsme si 
vystavené malby a kresby a viděli filmy s mezigeneračním tématem.
Studenti se tímto projektem zapojili do spolupráce s organizací Člověk 
v tísni a usilují o titul Světová škola. Za všechny zúčastněné si dovoluji 
popřát hodně úspěchů a doufám, že se jim tohoto cíle povede dosáhnout.  

-mish-

Stáří, život a obdarování

Foto: -mish-
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Ve čtvrtek 17. května naše řepské kulturní centrum přivítalo zástupce 
všech městských částí Prahy. Do KC Průhon se sjelo bezmála 90 hostů, aby 
se zúčastnili neveřejné porady, jejímž ústředním tématem byla ekologie. 
Od rána do pozdního odpoledne se na podiu vystřídalo 14 přednášejících. 
Dopoledním ústředním tématem bylo řízení o přestupku – neudržování 
čistoty a pořádku na pozemku a následně závazná stanoviska na úseku 
ochrany ŽP po novele stavebního zákona. Odpoledne přišla na řadu pre-
zentace ekologické výchovy Lesů hl. m. Prahy – záchranné stanice pro 
volně žijící živočichy, představení charitativně-ekologického projektu 
KLOK.TEX, odstraňování vytříděného nepoužitelného textilního odpadu, 
Bigbelly, pasportizace zeleně v naší MČ, programy o soužití se zvířaty se 
zaměřením na psa, přístupová práva lidí s postižením – majitelů asistenč-
ních, signálních a vodících psů a závěr dne patřil informacím o nakládání 
s komunálními odpady na území HMP v roce 2018. 

-mish-

V Řepích se diskutovalo o ekologii

Foto: -mish-

Foto: -ras-

Odpoledne 2. května odstartoval na louce před radnicí již osmý ročník sou-
těže Slavata triatlon tour. Jedná se o závod, který Tomáš Slavata pořádá 
pro všechny zájemce z řad veřejnosti, ale také pro děti z dětských domovů. 
Tento závod se koná na mnoha místech celé České republiky a všude tak 
spojuje svět dětí z běžných rodin a dětských domovů.
Tomáš Slavata zajišťuje zapůjčení potřebného vybavení, takže se zúčastnit 
může opravdu každý, tedy i děti, které třeba vlastní kolo nemají.
Počasí akci velmi přálo, účast byla již tradičně hojná a závodilo se ze všech 
sil. Bylo vidět, že se všichni účastníci snaží dát do závodu maximum, a to 
od těch nejmenších kategorií až po -náctileté závodníky. Nebyla nouze 
o emoce, ale také o krásná gesta, když jedna ze závodnic svou výhru daro-
vala dívce z dětského domova.
V závěru se také losovala dvě nová horská kola Author, které si odvezli dva 
šťastlivci.

-ras-

Oslava narozenin řepských jubilantů, která se konala v KC Průhon 26. dub-
na, se nesla v tak uvolněném a veselém duchu, že na ní naši řepští oslaven-
ci budou zcela jistě ještě dlouho vzpomínat. Tentokrát se role gratulanta 
ujal místostarosta Martin Marek a nebyla nouze o žerty, komplimenty, ale 
také o historky přímo od našich jubilantů. Dokonce jsme měli možnost po-
přát i páru, který ten den slavil, kromě narozenin, i své 62. výročí svatby!
Slavnost jako vždy pečlivě připravily matrikářky z Odboru občansko-správ-
ního. Po úvodním přivítání byly pozvány děti z muzikálového studia při 
ZŠ genpor. Fr. Peřiny, které zazpívaly kouzelné pásmo známých písniček. 
Po dětském vystoupení Martin Marek osobně popřál každému z přítom-
ných jubilantů a předal všem drobné dárky s květinou. Poté již přišlo 
na řadu fotografování pro vzpomínku na tento výjimečný den, a hlavně 
občerstve ní a povídání u kávy.
Hodně zdraví a spokojenost v životě přejeme ještě jednou dodatečně i my.

Foto: -mish-

Jubilanti slavili

Slavata triatlon tour 2018

Svá jubilea oslavili:
Nechyba Vladimír, Bělovská Josefa, Novák Jiří, Sosnová Irma, Kasíková 
Květuše, Janovská Markéta, Nováková Helena, Honzíková Vlasta, 
Voplakal Miloš, Jánská Drahomíra, Jedličková Milena, Štýbr Vladimír, 
Nelibová Marcela, Kolaříková Josefína a Šponarová Věra.

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

•				 8.	6. (pá) 14 – 18hod. Křižovatka ul. Laudova x K Trninám

•				 9.	6. (so) 12 – 16 hod. Parkoviště Drahoňovského

•			14.	6. (čt) 14 – 18 hod. Parkoviště u objektu Bílý Beránek  
   (Šímova)

•			15.	6. (pá) 14 – 18 hod. Ke Kulturnímu domu x U Boroviček

•			22.	6. (pá) 14 – 18 hod. Parkoviště Hofbauerova x Žufanova

•			28.	6. (čt) 14 – 18 hod. Parkoviště ul. Galandova

Co	lze	odložit	do	VOK

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

Co	nelze	odložit	do	VOK

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

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

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

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

✗   stavební	suť

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

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

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

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

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

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

UPOZORNĚNÍ	PRO	OBČANY

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

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

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

Termín	a	místo	přistavení	MSD	v	červnu	2018

2.	6.	(sobota)	8	–	14	hod.	–  Křižovatka ul. Laudova x K Trninám

30.	6.	(sobota)	10	–	16		hod.	–  Ke Kulturnímu domu x U Boroviček

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

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

Biovoky jsou financovány z prostředků Magistrátu hlavního města Prahy. 

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

Stanoviště	BIOVOK:	 ČERVEN

•		 3.	6.	(ne)	 13–16	hod.		 Parkoviště	u	objektu	Bílý	Beránek	(ul. Šímova)

•	10.	6.	(ne)	 13–16	hod.	 Parkoviště	Hofbauerova	x	Žufanova

•	17.	6.	(ne)	 13–16	hod.		 Ke	Kulturnímu	domu	x	U	Boroviček

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

•	24.	6.	(ne)	 13–16	hod.		 Park.	Na	Moklině	(u rest. U Hasiče)

Přistavované kontejnery budou s obsluhou.

Kam s bioodpadem

Ing. Vladimíra Šrámková, 
Odbor životního prostředí a dopravy

Klub českých turistů vás zve na:

5. Pochod podél Prokopského potoka
                               Úterý 12. června 2018, 17 – 19 hod.

                 Start: Metro B – Stodůlky

Trasa:  Pramen Prokopského potoka – Nepomucký rybník 
– Asuán – Prokopské údolí – Hlubočepy – Zlíchov

Info: M. Juráň, tel.: 776 186 161, juran@centrum.cz
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V dubnovém čísle „Řepské 17“ vyšel článek podepsaný panem Viktorem Za-
pletalem, který se týkal závodů horských kol v Řepích, kde hovořil o vzni-
kající tradici a o vhodné lokalitě v Praze pro podobné závody.

Jako občan bydlící v bezprostřed-
ní blízkosti musím konstatovat, že 
pan Viktor Zapletal je velmi chytrý 
muž, který buduje tradici dostateč-
ně daleko od svého bydliště, což je 
důvod, proč nejsou závody pořádá-
ny např. v Břevnově a pan Zapletal 
zde požívá dobré pověsti. 
Nemám nic proti sportu včetně cyk-
listiky. Domnívám se však, že by 
taková akce neměla být pořádána 
v této lokalitě. Proč ne zde, uvádím 
několik důvodů. 
Ráno se probudíte s pocitem, že 
okolo Vás létá vosa nebo podobný 
hmyz. Tento zvuk však nevydává 
hmyz, ale ranní ptáče – cyklista, 
který už od 7.30 hodin se rozjíždí 
na trenažéru přesně pod Vaším ok-
nem. Proč je tento „sportovec“ při-
lepen u baráku je jednoduché. Toto 
místo je ve stínu, takže se sporto-
vec nezpotí. Dalším důvodem je 
jakési osvícení, já jsem cyklista – 
a kdo je víc. Jízda v protisměru, ob-
čané uskakující na chodníku před 
cyklisty, rychlost jízdy apod. Pokud 
se náhodou někdo ozve, tak se doč-
ká buď nadávky, anebo je označen 
za „Topolánkovu jedničku“. Rovněž 

doprovod těchto sportovců je unaven při pohledu na cyklisty tak, že hle-
dá místo k zaparkování co nejblíže závodní dráhy. Parkování na zeleni, ve 
vjezdech do domů a podobné je normální. Běžné vysvětlení je, že jsou zde 
pouze na 2 hodiny, takže se přece občan nezblázní a může počkat. Já osob-
ně musel dvakrát volat hlídku městské policie, abych mohl vyjet vozidlem 
ze dvora. Proč by si cyklisté a jejich doprovod měli lámat hlavu se zákonem, 
když organizátor akce se k zákonům staví stejně, neboť zabral v rozporu 
s povolením celou ulici Na Bělohorské pláni. Na základě takového jednání 
Vám blokující pořadatelé znemožňují jízdu vozidlem do Vašeho bydliště.
Závěrem bych pouze uvedl, že nechápu, jak obdobná akce může být povo-
lena, aniž by bylo zajištěno parkování účastníků závodu a diváků. Pokud se 
rozhodnete postavit dům, tak podle zastavěné plochy musíte mít povinně 
určený počet míst k parkování na pozemku. Po těchto zkušenostech dou-
fám (a myslím si, že nejen já), že k žádné tradici nedojde. Domnívám se, 
pane Zapletale, že vhodné místo se najde i v Břevnově. Uvedené jednání 
mám pochopitelně podloženo fotografiemi.

Václav Dbalý, Čistovická 25/181
Zastupitel městské části Praha 17

Bikeři pojedou po stěně nebo nervech občanů

Foto: Václav Dbalý

Dne 21. dubna 2018 v pozdních nočních hodinách přijali strážníci 
našeho obvodního ředitelství oznámení o ležícím muži na konečné 
tramvají Na Chobotě. Po příjezdu na místo nalezli strážníci na zemi 
ležícího chlapce ve věku šestnácti let, který zvracel a nebyl schopen 
komunikace s okolím. Bližší prohlídkou pak vyšlo najevo, že je v silně 

podnapilém stavu. Jeho zdravotní stav byl tak vážný, že chvílemi upa-
dal i do bezvědomí. Strážníci chlapci poskytli první pomoc a následně 
na místo přivolali záchranáře. Ti chlapce stabilizovali a převezli k hos-
pitalizaci do Fakultní nemocnice v Motole. Kdo mladíkovi alkohol po-
dal nebo prodal je předmětem dalšího šetření.   

Nepovedená oslava

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

Akce „Jehla“
V měsíci dubnu proběhla na území celého hlavního města mimořád-
ná akce strážníků Městské policie, která byla zaměřena na kontrolu 
vybraných lokalit s předpokládaným výskytem použitých injekčních 
stříkaček a dalšího biologického odpadu. Stejně jako v ostatních čás-
tech Prahy bylo i v Řepích na akci vyčleněno vozidlo se speciálními 
pomůckami na sběr nebezpečného materiálu a několik místních stráž-
níků okrskové služby. Prioritně byly prohledávány prostory kolem 

dětských hřišť, pískovišť, mateřských a základních škol, okolí zastávek 
MHD a rekreační zeleň. Zajištěné injekční stříkačky budou zlikvidová-
ny v souladu s podmínkami upravujícími nakládání s nebezpečnými 
odpady. V letošním roce plánuje Městská policie hl. m. Prahy další ob-
dobnou akci, do které se zapojí opět i okrsková služebna Řepy.

Tomáš Navrátil,  
vrchní komisař MP

Foto: Václav Dbalý

Foto: Václav Dbalý
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Co	Vás	přivedlo	k	atletické	kariéře?
Můj táta byl atlet na Dukle, byl mistrem republi-
ky ve skoku do dálky. Takže od malička jsem chtěl 
být také skokan. Jako malý kluk jsem doma našel 
tretry, ve kterých se závodí a medaile, a předsta-
voval jsem si, jak také vyhrávám. Takže od malič-
ka jsem věděl, že budu atletem.
Chvilku jsem koketoval s fotbalem, ale bylo to 
jen na určitý čas. Takže jsem šel na sportovní 
školu v Plzni a pak pokračoval na sportovním 
gymnáziu.
Jediné co jsem opravdu nevěděl, bylo to, že 
skončím u disciplíny, kterou jsem potom dělal. 
Od počátku jsem totiž šel ve stopách táty a vě-
noval se skoku.

Proč	jste	skok	daleký	opustil?
Po studiu jsem se přesunul zpět do Prahy a šel 
jsem na Duklu, stejně jako táta. Trénoval mě 
dnes nejvyšší šéf Dukly, který si mě vlastně vy-
bral. S ním jsem tedy v devatenácti letech za-
čal intenzivně trénovat na skokanskou kariéru. 
Přišla ale drobná zranění, měl jsem odraženou 
patu, což není nic moc pro skokana, který se přes 

tu patu odráží. Takže jsem zkusil běhat a nějak 
to šlo…
Podařilo se mi porazit všechny soupeře, kte-
ří tvrdě trénovali, a to rozhodlo. Takže jsme se 
rozhodli, že bych mohl zkusit běhat, chtěl jsem 
zejména čtyřstovku a k tomu přidat překážky. 
Hned při čtvrtém závodě se mi podařilo překo-
nat 24 let starý český rekord. To byl hlavní im-
puls, proč jsem se stal překážkářem.

Jaké	byly	Vaše	první	velké	závody	a	jak	se	
rozvíjela	dál	Vaše	kariéra?
Bylo mi 20 let a účastnil jsem se v Praze největ-
šího atletického mítinku – Memoriálu Odložila. 
Bylo to na Strahově a právě tady se mi podařilo 
překonat český rekord. Tento skvělý čas mě no-
minoval na Mistrovství světa a potom jsem se 
účastnil Mistrovství Evropy do 22 let. 
Všechno bylo hrozně rychlé. Na Mistrovství svě-
ta, kam jsem jel vlastně jen na zkušenou, se mi 
podařilo postoupit do finále mezi osm nejrych-
lejších na světě a tím se mi otevřely dveře dál. 
Rovnou z tohoto závodu jsem pokračoval do Cu-
rychu, do Monte Carla…

Co	přišlo	potom?
Pak následovala asi 10 let úspěšná kariéra, kdy 
jsem běhal všechny velké akce - jako Mistrovství 
Evropy, Mistrovství světa, olympiády… Člověk 
cestoval po celém světě. Pak bohužel přišlo zra-
nění, které mě vyřadilo.

Jaké	zranění	to	bylo?
Asi únava materiálu. Na soustředění na Kaná-
rech mi začalo přeskakovat koleno a to byl za-
čátek konce. Já se snažil s tím ještě asi půl roku 
běhat, protože jsem obhajoval stříbro na Mist-
rovství Evropy, které se konalo jednou za čtyři 
roky. To byl velmi prestižní závod, takže jsem se 
intenzivně připravoval, ale to jsem neměl dělat. 
Koleno jsem poničil ještě víc, následovaly ope-
race, ale už se nezdařil návrat. Kariéra najednou 
ve třiceti letech skončila.
Což byla škoda, protože spousta bělochů kolem 
třicítky vlastně tělesně dospívá a v této době 
začínají sbírat velké medaile. Myslel jsem, že mě 
to čeká také. Bohužel, díky zranění jsem kariéru 
musel ukončit. A získat olympijskou medaili se 
nepodařilo.

Vždy jsem si přál být skokanem
Prázdniny jsou za dveřmi, a tak mnozí z nás plánují sportovní aktivity na léto a někdo snad už přemýšlí o sportovním vyžití pro 
děti na příští školní rok. V červnovém rozhovoru jsem si tedy o sportu, atletice a trénování nejen dětí, povídala s vynikajícím 
atletem Jiřím Mužíkem, který dnes předává své bohaté zkušenosti jako trenér dětem i dospělým.

Foto: Archiv Jiřího Mužíka

Jiří Mužík se svými svěřenci při tréninku.



Kterého	svého	úspěchu	si	ceníte	nejvíc?
Samozřejmě vždycky lidi zajímají medaile – tak-
že to je určitě stříbrná medaile z Mistrovství 
Evropy. Týmový úspěch bylo halové Mistrovství 
Evropy, které jsme v týmu ve štafetě vyhráli.
Pro mě velkým úspěchem jsou také účasti ve fi-
nále na Mistrovstvích světa. Probojovat se tam 
několikakolovým systémem mezi osm nejlepších 
není úplně snadné. U nás nejtěžší bylo dostat se 
na světový pohár – tam se nominoval za každý 
kontinent jeden člověk. Nebylo vůbec jednodu-
ché se tam dostat.

A	co	následovalo	po	Vašem	zranění?
Já jsem v té době nevěřil tomu, že to znamená 
konec kariéry. Věřil jsem, že dva měsíce po ope-
raci budu zase běhat. Nikdy jsem nebral zakáza-
né látky, a přesto jsem deset let běhal na vrcho-
lové úrovni. Měl jsem štěstí, že jsem byl zdravý 
a mohl jsem trénovat.
Po několika operacích se však ukázalo, že se 
k vrcho lo vé mu sportu už nevrátím. O návrat jsem 
se snažil víc než rok, dostal jsem se do dobré tré-
ninkové formy a věřil jsem, že to půjde. Když se 
návrat nedařil, začal jsem se zajímat o trenér-
skou práci. A postupem doby jsem se z pozice 
závodníka přesunul do pozice trenéra.
Začal jsem pořádat prázdninové campy, trénovat 
a věnovat se této praxi. U atletiky je dobré, že 
je aplikovatelná téměř na každý sport. Atletické 
prvky potřebují fotbalisti, házenkáři, volejbalis-
ti... Chodili za mnou i bojovníci, ti samozřejmě 
nepotřebují přímo atletické prvky, ale rozvíjí to 
u nich dynamiku, postřeh a dovednosti, které 
potřebují.
Samozřejmě, atletika je super i pro rozvoj fyzic-
ké kondice. A v tom je moje velká výhoda, že mo-
hu lidem něco předat – od dětí až po dospělé, od 
amatérů až po profesionály a všem sportovcům 
provozujícím jakýkoliv sport.
Dělám teď kruhové tréninky pro národní tým 
volejbalistů. Využívám vše, co jsem používal pro 
svůj výkon a předávám zkušenosti dál.

Zmiňoval	jste,	že	pořádáte	campy.	Pro	koho	
jsou	určeny?
To je věc, která mě vždy hodně bavila. Když 
totiž vyjedete někam třeba na týden, můžete 
vypustit veškeré problémy z hlavy a soustředí-
te se jenom na sport, jídlo, regeneraci… Už za 
své kariéry jsem často jezdil takhle po světě. 
V tomto stylu pokračuji dál. Pořádám campy 
jak pro dospělé, tak pro děti. Pro dospělé je to 
skvělé odreagování, mohou vypnout telefon 
i hlavu a jen si pořádně zamakat. Samozřejmě 
je to vždy spojené s dobrou regenerací, saunou, 
vířivkami… Pro děti je to zase maličko jiné. Ty 
nemají problémy jako dospělý člověk, ale sna-
žím se jim zase tímto způsobem něco předat. 
Pořádám víkendové campy, což je jen nakrátko. 
A samozřejmě je to složitější i organizačně, lidé 
z druhého konce republiky kvůli dvěma dnům 

nepojedou. Takže pořádám i týdenní akce, 
o které je větší zájem, samozřejmě pak přijedou 
i lidé z dalekých končin.
Dětem se snažíme plně věnovat a věřím, že se 
jim tam líbí, protože se jim pak ani nechce domů. 
Jsou to děti, takže to člověk musí brát jinak než 
u dospělých. Je třeba jim dát určitou volnost, 
některé věci dělat spíše hrou, brát ohled také na 
věkové rozpětí. Účastní se děti od sedmi let až 
do sedmnácti, je tedy třeba týmy rozdělit podle 
věku. Ten přístup je také k jednotlivým věkovým 
kategoriím odlišný.
Většinou se těchto akcí účastní děti, které jsou 
sportovně nadané a působí ve svých klubech. 
Beru jako výhodu, že se mi sejdou třeba zástupci 
patnácti různých sportů, ale tady mohou dělat 
všechno dohromady. Já je neučím jejich sporty, 
ale učím je běhat a dávám jim nějakou všeobec-
nou průpravu. Časem bych rád podobným způso-
bem realizoval i nějaké příměstské tábory.

Co	Vaše	děti	–	budou	vás	ve	sportu	
následovat?
Obě moje děti sportují, za což jsem moc rád. 
Dcera se věnuje gymnastice, syn se zbláznil do 
fotbalu a já ho v tom rozhodně podporuji. Sou-
částí fotbalu je také atletika, tak se snažím mu 
nějakou průpravu dát. Snažím se, aby uměl dob-
ře běhat. To časem je mezi dětmi vidět. Je škoda, 
když trenéři jsou úzce zaměření jen na ten jeden 
svůj sport. Já se snažím v dětech pěstovat vše-
strannost. 

Co	vidíte	jako	problém	u	sportování	
dnešních	dětí?
Brzká specializace je určitě jedním z problémů 
dnešní doby. Myslím, že děti v útlém věku by si 
měly vyzkoušet všechno, jinak přijde syndrom 
vyhoření a po nějaké době s daným sportem 

skončí, protože je to přestane bavit. Bohužel, 
trenéři a rodiče se někdy zaměří jen na ty výko-
ny, což mi v dětském věku nepřijde úplně rozum-
né. Na druhou stranu chápu rodičovskou pýchu 
na vítězství jejich potomků.
Celkově bych řekl, že je třeba v dnešním světě 
hledat rovnováhu. To je třeba problém počíta-
čových her. Já bych to synovi neupíral, pokud 
vím, že u toho nesedí celý den, ale chodí také 
sportovat a má i jiné aktivity. Problém vidím 
u dětí, které u her tráví celý den, svačinu si dají 
u McDonalda a do školy je rodiče odvezou au-
tem. Pak se ale nemůžeme divit, že mají nadvá-
hu a neumí se hýbat.
Je třeba to nějak vyvážit, což platí obecně ve 
sportu. Je třeba umět od každého něco – zá-
klad gymnastiky, základ míčových sportů, běhu, 
umět jezdit na kole, na lyžích… Tohle všechno 
se snažím svým dětem dát, aby měly rozmanitý 
a pevný základ pro život, ať už si následně vybe-
rou jakýkoliv sport.

Děkuji za rozhovor.
Radka Sálusová

ROZHOVOR
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Foto: Archiv Jiřího Mužíka

Jiří Mužík (věk 41, ženatý, 
dvě děti – Matias a Vanesska)
•  V Řepích žije od roku 2005.
•  Největší sportovní úspěchy: Mistr Evropy 

v hale, Vícemistr Evropy, finalista MS, 
4. ze Světového poháru, olympionik, 
vítěz mnoha zahraničních mítinků 
po celém světě.

•  V současné době se věnuje trénování, 
firmě na finanční služby.

•  Záliby: rodina, sport, cestování.

Jiří Mužík (vpravo) s finalistou Mistrovství světa B. Gorbanem.



Programy pro řepské seniory červen 2018 

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

PhDr. Jindřich Kadlec, ředitel CSZS

Klub	seniorů	Průhon
Každé úterý od 9 do 11 hodin v Klubu 17, 
 Socháňova 1221, Praha 17.
Klub vede Ivana Jelínková.
Program	v	červnu:	5.6. Beseda s kpt. Mgr. Kar-
lem Švandou, HZS hlavního města Prahy, na té-
ma: „Předcházení rizik vzniku požáru v domác-
nostech“,	12.	6. Grilování s Klubem Průhon, 
19.	6. Volný program, 26.	6. Volný program.

Klub	Gemini	(zdravotně	znevýhodnění)
První pondělí v měsíci 14.30 – 15.30 hodin, 
každé další pondělí od 14.30 do 16.30 hodin 
v Klubu 17, Socháňova 1221, Praha 17. 
Klub vede Martin Prouza.
Program	v	červnu:	4.	6.	 Zavřeno, 11.	6. Oceá-
ny slov pro trénink paměti s Mezinárodním 
dnem oceánů 8. 6., 18. 6. Písničky s Evropským 
dnem hudby 21. 6., 25.	6. Společné grilování.

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	 červnu:	 6.	 6. Volný program, 
13.	6. Beseda s Ing. J. Šimonovou – Informa-
ce o výstavbě Domu s pečovatelskou službou, 
20.	6.	Volný program, 27.	6. Šmejdi – pokračo-
vání besedy s Mgr. M. Svobodovou.

Klub	seniorů	Centrum
Setkávání vždy v úterý od 9 do 11 hodin v CSZS, 
Bendova 1121, Praha 17. 
Klub vede Jitka Hanzlová. 
Program	 v	 červnu:	 5.	 6. Volný program, 
12.	 6. Diskuse o našich nejzajímavějších 
zámcích, 19.	 6. Cvičení paměti pomocí her, 
26.	6. Kam na dovolenou – poznatky a zkuše-
nosti.

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	 červnu:	 4.	 6. Aktivně a bezpeč-
ně ve stáří – beseda s Mgr. M. Svobodovou, 
11.	6.	Volný program – jubilanti, 18.	6.	Cvičení 
na židlích s pí Vaňkovou, 25.	6. Klubové grilo-
vání, k poslechu nám hraje pan Cajthaml.

	 1.	6.  – Vyrábíme „Hákisáky“

	 5.	6. – Máš minutu – soutěžíme	

	 6.	6. –  Vyzkoušejte nepoznané, aneb tajemství v Klubu 17,  
Den otevřených dveří

	 8.	6. – Hry na zahradě

12.	6. – Ubrousková metoda na dlaždičky

13.	6. – Turnaj v kulečníku

15.	6. – Výrobky – šperky z Fima

19.	6. – Filmové odpoledne v Klubu 17

20.	6. – Taneční soutěž v Klubu 17

22.	6. – Hrajeme „Partičku“

26.	6. – Malujeme trička na prázdniny

27.	6. – Výroba desek na vysvědčení

29.	6. – Disco v Klubu 17

INFORMUJEME
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Plán Klubu 17            červen 2018

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

Cvičitelé Seniorfitnes z.s. vědí, jak vám pomoci.  
Přijďte si s námi zacvičit!   

Bližší na www.seniorfitnes.cz

V Praze 17  
cvičíme: 

Těšíme se na vás!

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

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

Bolí vás 
často záda? 

Máte ztuhlé klouby? 
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Komunitní centrum Řepy – program aktivit na červen

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

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

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

Středa	 9.30	–	10.30	hod.	Zdravotní	cvičení
18	–	19	hod.	Jóga	pro	seniory
Poslední středa v měsíci – odborná	přednáška	z	oblasti	finanční	gramotnosti	a	bezpečnosti	seniorů:
27. 6. od 13 hod. – Hospodaření v domácnosti

Čtvrtek 12.30	–	13.30	hod.	Jóga	pro	seniory
13.30	–	15.30	hod.	Podpora	zdravého	životníhu	stylu
Téma	měsíce:	Vycházky	za	poznáním	Řep	a	okolí
 7. 6. – Řepská naučná stezka 
14. 6. – Letohrádek Hvězda v oboře Bílá Hora
21. 6. – Divoká Šárka
28. 6. – Veleslavín

Pátek 7.30	–	8.30	hod.	Zdravotní	cvičení

ČAPS
ČESKÁ ASOCIACE

PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Zámek Sychrov
Díky za vydařený výlet! Městská část Praha 17 a Centrum sociálně zdravot-
ních služeb se o nás, řepské důchodce, už mnoho let vzorně starají. Tento-
krát pro nás uspořádaly celodenní výlet do novogotického zámku Sychrov 
v severních Čechách. Zámek býval rezidencí rodu Rohanů a je dosud bo-
hatě zařízený původním nábytkem, spoustou obrazů a stylovým nádobím. 
S odborným výkladem paní průvodkyně jsme obešli celé jedno poschodí.
Po společném, předem objednaném obědě, jsme se prošli zámeckým par-
kem a oranžerií. Po celý výlet o nás vzorně pečovaly a s úsměvem pomá-
haly při nastupování a vystupování z autobusu Mgr. Monika Čermáková 
a Zuzana Nohejlová. Vzhledem k vysokému věku a omezeným pohybovým 
možnostem většiny účastníků nám pomáhaly, abychom se nezaběhli a vše 
klapalo. I počasí objednaly jako vždy prvotřídní, bylo teplo a slunečno.

Těšíme se na další 
výlet plánovaný 
na podzim!

Jarmila Vávrová, 
Klub aktivního stáří

Sraz KC Řepy Bendova 5}

Poděkování	městské	policii

Chtěl bych touto cestou poděkovat současnému tý-
mu Městské policie za její práci se zde žijícími lidmi 
bez domova. Skloubit důslednost a lidskost v jejich povolání není jed-
noduché, ale oni to zde umí.
Tato jejich činnost je mezi běžnými občany méně viditelná, tábořiš-
tě jsou na málo přístupných místech. Kontroly jsou, pokud vím, cel-
kem pravidelné, a tak se bezdomovců, kteří se v naší městské části 
usídlili na delší dobu, nemusíme nijak zvláště obávat. Pocit bezpečí je 
důležitý pro každého z nás.
Městské policii přeji tímto v jejich práci hodně zdaru. 

Vávra Dan, Řepy 
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Dostáváte 
Řepskou 17 
do schránky?

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

Zklidnění dopravy
Získané dotace v loňském roceModernizace počítačové učebny v CSZS

ŘEP
SKÁ

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

Zažít Řepy Jinak – 

Velký bazar: 14. dubna

Slavíme Den Země: 24. dubna

Realizace protihlukové stěny je tu!

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

Parkování v Řepích –  
anketa

Poutní areál na Bílé Hoře  
se stal Národní kulturní památkou

ŘEPSKÁZ P R A V O D A J  P R A H Y  1 7  |  B Ř E Z E N  2 0 1 8  |  R O Č N Í K  2 4  |  Z D A R M A

Zápis do 1. tříd ZŠVelikonoční bohoslužby
Jak bude MČ Praha 17 hospodařit v roce 2018

Pokud tomu tak není, napište nám na: redakce@praha17.cz  



2.	6.	Dětská	pouť – zábavné odpoledne se soutěžemi k Mezinárodnímu 
dni dětí. / Zahrada Domova, od 14.00 hod., vstupné dobrovolné.

3.	 6.	 Koncert	 orchestru	 Musica	 Alternativa pod vedením Jaroslava 
Kořána a Jiřího Šimáčka, varhany: Lukáš Petřvalský, mezzosoprán: 
Stanislava Strnadová, na programu: A. Vivaldi, G. F. Händel, J. S. Bach, 
P. Warlock, A. Dvořák a F. Míča.
Kostel sv. Rodiny, od 17.00 hod., vstupné dobrovolné.

7.	6.	Dětské	flétničky	ze	ZŠ	Na	Dlouhém	lánu pod vedením Veroniky 
Šindelové. / Denní stacionář, od 10.00 hod., vstup volný.

10.	6.	Koncert	smíšeného	pěveckého	sboru	Naši	pěvci pod vedením 
Filipa Härtela, harfa – Lydie Härtelová, na programu: Giovanni Pale-
strina, Sergej Rachmaninov, Gabirel Fauré, Josef Rheinberger, zazní 
středověké, renesanční, pravoslavné a romantické skladby.
Kostel sv. Rodiny, od 17.00 hod., vstupné dobrovolné.

15.	6.	Trampské	písně v podání učitelů a žáků ZŠ U Boroviček. 
Denní stacionář, od 9.30 hod., vstup volný.

16.	6.	Letní	 jarmark	a	květinová	slavnost – stánky s různými před-
měty a kavárna – vše za 20 Kč, taneční stan, hry pro všechny věkové 
kategorie, soutěž o nejkrásnější květinový kostým, občerstvení – pivo, 
limo, klobásy. / Zahrada Domova, od 14.00 hod., vstupné dobrovolné.

17.	6.	Německé	a	francouzské	baroko, účinkuje: Duo Dacapo (Kateři-
na Macourková Hlaváčová – flétna, Michal Macourek – klavír), na pro-
gramu skladby: G. Ph.Telemanna, J. J. Quantze, J. S. Bacha, G. F. Hän-
dela, J. M. Leclaira a J. Ch. Naoudota.
Refektář, od 15.30 hod., vstupné dobrovolné.

22.	6.	Flétna	a	klavír – letní koncert žáků Zuzany Hrbkové z KC Průhon.
Refektář, od 17.00 hod., vstupné dobrovolné.

24.	 6.	 Kytarový	 koncert	 se	 zpěvem, účinkují:  Zdeněk Dvořák, Hana 
Němcová, Martin Křehnáč – klasická kytara, Jan Janda – klasická kyta-
ra a zpěv, Andrea Klepišová – zpěv. Na programu A. Vivaldi, C. Franck, 
G. Farrauto, ruské romance a sefardské písně.
Kostel sv. Rodiny, od 17.00 hod., vstupné dobrovolné.

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

KALENDÁŘ AKCÍ
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Domov	sv.	Karla	Boromejského

5.června od 19.00 v KC Průhon 
vystoupí:

 Hostivický pěvecký sbor 
Pěvecký spolek Babinský 
Řepský sousedský sbor  

 
Přijďte si poslechnout tři sbory  

na jednom podiu. 
Vstupné dobrovolné

KC Průhon a Řepský sousedský sbor 
zvou na  

pruhon_5_2018_pozv_A3.indd   1 05.05.2018   23:04:08

program na červen 2018
Prohlídka poutního areálu Panny Marie Vítězné 
s průvodcem, zakončená houslovým koncertem 
sr. Magdaleny Fuxové v nádvoří poutního místa.

SVATOJÁNSKÁ NOC
      NA BÍLÉ HOŘE

neděle	24.	6.	2018		
v	19	hodin	

Akce je určena pro širokou veřejnost  
a zvláště jako poděkování pro přátele 

a sponzory poutního místa. 
Vstupné dobrovolné.



PROGRAM ČERVEN 2018 

Taneční vystoupení kurzu 
KC Průhon – PIŠKOTKY

Koncert žáků hudebních 
kurzů KC Průhon

Vystoupení:  
Akademie – aerobic

Koncert žáků hudebních 
kurzů KC Průhon

Koncert žáků hudebních 
kurzů KC Průhon

Koncert  
z radosti

Ladíme se  
na prázdniny

Divadlo:  
Dámský krejčí

Řepské  
sousedské zpívání

Koncert žáků  
kurzů KC Průhon

Veřejné setkání: Metropo-
litní plán Hl. m. Prahy

Taneční vystoupení kurzu KC Průhon – PIŠKOTKY. Závěrečné vystoupení 
taneční jednotky PIŠKOTKY, pod vedením lektorky Emilie Bodyové. Místo 
konání: Společenský sál KC Průhon. (vstup zdarma)

Koncert žáků oboru klavír třídy lektorky Taťány Skálové. Místo konání: Spo-
lečenský sál KC Průhon. (vstup zdarma)

Vystoupení skupiny dívčího aerobiku a předškoláků z cvičení pro děti pod 
vedením lektorky Evy Baňkové. Místo konání: Společenský sál KC Průhon. 
(vstup zdarma)

Koncert žáků oborů flétna a klavír tříd lektorek Evy Bastlové a Evy Franti-
nové. Místo konání: Společenský sál KC Průhon. (vstup zdarma)

Koncert žáků oboru klavír třídy lektorky Markéty Brabcové. Místo konání: 
Společenský sál KC Průhon. (vstup zdarma)

Koncert žáků oboru sólový zpěv třídy lektorky Moniky Obermajerové. 
Místo konání: Společenský sál KC Průhon. (vstup zdarma)

Koncert žáků oborů hudební přípravka a sólový zpěv třídy lektorky Leony 
Hlavničkové. Místo konání: Společenský sál KC Průhon. (vstup zdarma)

Divadlo NeoM premiérově vystoupí v KC Průhon s komediální hrou z 30. let 
o věčně nevěrném doktoru Moulinotovi. Doktorovi se jeho aférky pořád-
ně vymstí. Dokonce se začne vydávat za krejčího, aby své románky skryl 
před manželkou Yvonnou. Vše se ještě více zkomplikuje, když přijede na 
návštěvu tchyně! Vstupenky zakoupíte na místě před představením. Hraje: 
Divadlo NeoM. Místo konání: Společenský sál KC Průhon. (vstupné: 100 Kč)

Vystoupí Hostivický pěvecký sbor, Pěvecký spolek Babinský a Řepský 
sousedský sbor. V repertoáru ženského Hostivického pěveckého sboru 
nalezneme duchovní, lidové a spirituální písně, ale též úpravy pop music. 
Pěvecký spolek Babinský, jakožto chrámový sbor založený v roce 1996, 
se specializuje na chorál a liturgickou hudbu. Společenský sál KC Průhon. 
(vstupné dobrovolné)

Koncert žáků oborů flétna, klarinet, saxofon, klavír a kytara tříd lektorů 
Jana Bendy, Pavla Rabase, Tomáše Rabase a Víta Reichela. Místo konání: 
Společenský sál KC Průhon. (vstup zdarma)

Třetí pražskou defenestrací začalo stavovské povstání, kterým začala tři-
cetiletá válka - ta se stala prvním konfliktem, který zasáhl takřka celou 
Evropu. Zamyslíme se i nad vnímáním stavovského povstání dnešní spo-
lečností a jeho prezentací v kultuře a politice 20. a počátku 21. století. 
Společenský sál KC Průhon. (vstup zdarma)

PÁTEK 17:30

ÚTERÝ 18:00

STŘEDA 18:00

ČTVRTEK 18:00

PÁTEK 18:00

ÚTERÝ 19:00

PONDĚLÍ 18:00

PÁTEK 19:00

ÚTERÝ 19:00

ÚTERÝ 18:00

ČTVRTEK 17:00

15

19

20

21

22

26

18

08

05

12

07

Výstava: Soukromá střední 
umělecké škola designu 

Soukromá střední umělecká škola designu vychovává absolventy jed-
notlivých oborů uměleckého designu a volné umělecké tvorby k profe-
sionálnímu životu ve vyučovaných disciplínách: Užité malby, Grafické-
ho designu, Modelářství a návrhářství oděvů. ( vstup zdarma)

SO 9-13
PO-PÁ 9-19
06

Rezervace a prodej vstupenek na recepci infocentra v KC Průhon, telefon: 601 324 852, e-mail: vstupenky@pruhon.cz
Kulturní centrum Průhon, Socháňova 1220/27, 163 00   Praha - Řepy, tel. produkce: 702 202 097, e-mail: info@pruhon.cz

A4 program cerven 2018.indd   1 25.05.18   10:40
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Odstranění stávající konstrukce torza tunelu na Slánské mělo podle vyjád-
ření ředitele TSK začít v dubnu. Nezačalo. Opět.
Navíc vzápětí vyšlo najevo, že ani začít nemohlo, protože investor, kterým 
je Technická správa komunikací	hl. m. Prahy teprve 30. dubna podepsala 
smlouvu se společností OHL ŽS a.s., která bude demolici provádět. Dostali 
jsme jen další planý slib. 
Termín odstranění je nově posunut na letní prázdniny. Zdůvodnění? Menší 
dopravní provoz. Tomu jedinému se asi dá skutečně věřit. Ale zda se koneč-
ně dočkáme a v létě se začne bourat, to už si netroufám předvídat.

Martin Marek, 
zástupce starostky

Další planý slib

Foto: Martin Marek

To je otázka, která zaznívá z úst všech uživatelů hlídaných řepských parko-
višť nejčastěji. Dobrou zprávou je, HLÍDANÁ PARKOVIŠTĚ SE NERUŠÍ! 
Jedinou změnou, která tedy nejspíš nastane a bude se týkat každého, kdo 
má smlouvu na parkovací místo je, že dojde ke změně provozovatele. Ze 
soukromých subjektů by měla parkoviště přejít pod správu Magistrátu, 

resp. TSK. Jediné, co tedy na současné uživatele čeká, je změna smluv. 
Zda, a hlavně kdy k tomu dojde, bohužel není v tuto chvíli možné zjistit. 
Jakmile získáme podrobnosti, případně termíny, budeme vás informovat.

Martin Marek,
zástupce starostky

Jaký bude osud hlídaných parkovišť v Řepích?

V pondělí 23. dubna se konalo další setkání Poradního sboru. Jako vždy 
se účastníci sešli v jednací síni radnice, aby zde s vedením městské části 
probrali témata, která v současné době tíží Řepy.

Přítomna byla samozřejmě starostka Mgr. Jitka Synková, zástupci sta-
rostky Martin Marek, Jaroslav Hájek a Jiří Masopust, tajemník úřadu 
Ing. Lubomír Němejc a také vedoucí Odboru životního prostředí a do-
pravy Mgr. David Zlatý.
Nejprve přišly na řadu dotazy k tématům z předchozích setkání. Požada-
vek na umístění nového přechodu pro chodce mezi bytové domy v ulici 
Makovského byl splněn a přechod se již používá. Také opakovaný dotaz 
na letní Kinobus vyšel pozitivně. Kanceláři starostky se podařilo jej za-
mluvit a zavítá k nám v červenci, přesně 9. – 12. 7. 
Aktuálním tématem bylo plánované čištění ulic, které probíhá každo-
ročně v jarním období a vše s tím související. Od aut ponechaných na 
parkovištích, přes umístění informačních značek až po postihy. Poté 
přišly na řadu dotazy týkající se budoucnosti nákupního centra OVUS, 
výstavby Domu s pečovatelskou službou, plánované opravy zastávky au-
tobusové linky 164 a několik dotazů z oblasti životního prostředí.
Další setkání proběhne zhruba za 3 měsíce.

-ras-

Poradní sbor se opět sešel

Foto: Martin Marek Foto: Martin Marek

Foto: -mish-
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ŘEPY

1) Chcete v Řepích zónu placeného stání?

£   ANO
Pokud ano, který z uvedených režimů preferujete?

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

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

£  NÁVŠTĚVNICKÝ režim (ORANŽOVÁ ZÓNA) – určený pro kratkodobé parkování všech

£   NE

2) Jste ochoten platit za místo na nově zbudovaném parkovišti či parkovacím domě?

£  ANO
Pokud ano, kolik jste ochoten zaplatit měsíčně?

£   700 Kč

£   850 Kč

£  1000 Kč

£  NE

3) Náměty na jiné řešení parkování

* Své odpovědi, prosíme, označujte křížkem a pište hůlkovým písmem.

Anketa parkování  
v Řepích

Termín ukončení ankety: 30. 6. 2018
Sběrná místa anket:

–  ÚMČ Praha 17, Žalanského 291/12b,  
Praha 17 (podatelna)

–  KC Průhon, Socháňova 1220/27,  
Praha 17 (knihovna)
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Možná jste si všimli barevných plakátů, které hlásají, že Praha 
připravuje Metropolitní plán. A možná jste si říkali – nu dobrá, ale co 
já s tím? Takový plán velkého města je jistě významný, velmi odborný 
a nepochybně zajímá plánovače, stavebníky, dopravní experty…, ale 
co na tom může změnit normální Pražan?

Každý obyvatel má mnoho důvodů se o nový územní plán Prahy zajímat. Přinej-
menším někde bydlí, pracuje. Kvalitu jeho života přeci prostředí ovlivňuje. Raději 
půjde do práce parkem než kolem zpustlých průmyslových areálů. Jistě ho zajímá, 
zda v jeho sousedství vyroste moderní bytová čtvrť nebo živé obchodně – adminis-
trativní centrum. Ještě větší důvod se o plán zajímat mají vlastníci nemovitostí, je-
jichž hodnota se přímo odvíjí od prostředí, ve kterém stojí, od dopravní a obchodní 
obslužnosti a podobně. Zajímat se – to je teprve začátek. Mnohem důležitější je, 
že k návrhu plánu, který byl 16. dubna zveřejněn, už bude moci každý vznášet své 
připomínky.
Metropolitní plán najdete na webové stránce http://plan.iprpraha.cz/. Vypadá ja-
ko mapa v měřítku 1:10 000, ale od mapy se v mnohém liší. Nastavuje mantinely, 
jak se může město vyvíjet do budoucna. Tam, kde v dnešní mapě najdete třeba roz-
sáhlé průmyslové areály, můžete v Metropolitním plánu najít obytné čtvrti s parky. 
Plán také určuje charakter lokalit. Jestliže dnes žijete ve vilové čtvrti a v plánu je 
toto území vyznačeno jako vilová čtvrť, nemůže tam vyrůst administrativní mra-
kodrap. Pokud v Metropolitním plánu najdete v místech, kde vede rozbitá silnice, 
čtyřproudovou dopravní tepnu, neznamená to, že tam zítra začnou dělníci kopat. 
Jisté ovšem je, že na tomto místě nikdo nepostaví nové nákupní středisko. Zkrátka 
plán říká, co kde může stát a co nesmí. Ale neříká, že se tak určitě stane a už vůbec 
ne hned.
Městské části stojí za svými občany. Důležitou roli v připomínkování plánu mají 
městské části – ty mohou podávat mimo jiné tzv. zásadní připomínky, které bu-
dou mít výraznější váhu, a o jejich vypořádání bude rozhodovat Zastupitelstvo 
hl. m. Prahy. Pokud se rozhodnete Metropolitní plán připomínkovat ve věci důleži-
té pro širší okolí nebo celou čtvrť, je vhodné konzultovat věcnou připomínku s ve-
dením městské části. Je jasné, že mnohé připomínky a návrhy si budou protiřečit 
a odborníci budou muset pečlivě posoudit, co je možné a účelné. Plán je vlastně 
dohodou všech zúčastněných, která musí vyvážit soukromý i veřejný zájem. Žádný 
podnět nespadne pod stůl, protože na dodržování zákonného procesu dohlíží nezá-
vislý dozor – Odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy.
Každý se přirozeně zajímá především o bezprostřední okolí svého bydliště. Tady zná 
doslova každý dům, každý kámen. Stejně tak jsou na tom odborníci v městských 
částech. Proto s nimi snadno najdete společnou řeč. Na koho se konkrétně obrá-
tit? Na starostu, zástupce starosty, vedení odboru územního rozvoje, případně na 
vedení odboru, jehož agendy se připomínka věcně dotýká – např. na odbor život-
ního prostředí, řeším-li park či zahrádky; odbor dopravy, týká-li se má připomínka 
dopravní infrastruktury apod. Dokážou nejlépe pochopit vaše připomínky, vysvětlit 
nedorozumění nebo tlumočit vaše připomínky formálně správnou cestou. To totiž 
není úplně snadné.
Připomínkování probíhá podle zákona, tudíž každá připomínka musí splňovat řadu 
náležitostí. Pokud se nehodláte obrátit přímo na zkušeného plánovače nebo práv-
níka, právě v městské části najdete podporu.

Informace,	výstavy	a	programy

Tam také získáte přehledného průvodce Metropolitním plánem – brožuru, kde na-
jdete přesný harmonogram jeho přípravy a odpovědi na spoustu otázek. Dáváte-li 
přednost internetu, pak si prostudujte webové stránky http://metropolitniplan.
praha.eu. Ostatně brožuru v on-line podobě najdete i tam. V informačním cen-
tru CAMP můžete navštívit od konce dubna až do konce července výstavu, která 
Metropolitní plán představuje. Přímo do městských částí se vydají mobilní info-
stánky.

V Metropolitním plánu nahlédnete do budoucnosti

Zajímá vás 
Metropolitní plán 

Prahy?
Městská část Praha 17 

vás zve  
dne 7. 6. 2018  
od 17 hodin  

na Veřejné setkání  
v KC Průhon

O všech programech k Metropolitnímu plánu se dočtete na webu 
http://metropolitniplan.praha.eu/.

Teď je ta správná chvíle: na studování návrhu Metropolitního 
plánu máte čas od 16. dubna až do 27. června, kdy proběh-
ne první fáze projednání s veřejností – tzv. společné jednání. 
Na  podávání připomínek k návrhu pak bude celkem 30 dnů – 
od 27. června do 26. července 2018.

Magistrát hl. m. Prahy
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Květen je měsícem, ve kterém slavíme Den matek. U příležitosti tohoto 
svátku uspořádala Mateřská škola Bendova ples pro maminky. Akce s ná-
zvem „Tančí celá školka aneb náš 2. PLES“ se konala odpoledne ve čtvrtek 
17. května v řepské Sokolovně.
Na rodiče čekal velice pečlivě připravený program jednotlivých tříd mateř-
ské školy. Každé oddělení se představilo dvěma tanečními vystoupeními 
a bylo vidět, že tanec děti baví a mají z něj radost. Hlavně však bylo patrné 
nadšení a hrdost všech malých tanečníků, kteří ve slavnostním oblečení 
zvládli úžasné taneční kreace.
A po každém bloku vystoupení pak byli pozváni na parket také rodiče, aby 
si i oni mohli na této krásné akci zatančit.
Věříme, že toto nevšední společenské setkání bylo příjemným zážitkem 
pro všechny rodiče a jejich děti a jistě se všichni už teď těší, že se za rok 
bude konat 3. ples této mateřské školy.

-ras-

Ples pro maminky

Foto: -ras-

V naší městské části letos probíhaly zápisy budoucích žáků prvních tříd 
ve dnech 4. a 5. dubna. Zápisy, tak jako každoročně, provázela lehká ner-
vozita, obavy, tréma, ale také spousta těšení na nové kamarády, učitele 
i zážitky. Budoucí prvňáci museli při zápisu prokázat např. znalost svého 
jména a příjmení, základních tvarů i barev. Bylo třeba také zvládnout tvo-
řivé úkoly na jemnou motoriku, trochu jednoduchého počítání, vybarvo-
vání nebo vystřihování. 
Celkem 151 prvňáčků pravděpodobně uvítají v Základní škole genpor. 
Fr. Peřiny – 111 z nich bude docházet do školy v Socháňově ulici (předpo-
kládá se, že zde budou otevřeny čtyři první třídy) a 40 dětí zamíří do školy 
v Laudově ulici (tady budou dvě třídy).

Do Základní školy Jana Wericha by mělo nastoupit 120 dětí, celkem by se 
zde měly otevřít čtyři první třídy. 
Přesné počty prvňáčků, kteří 3. září vstoupí do bran řepských základních 
škol, se ještě mohou drobně lišit v závislosti na počtech dětí, které budou 
mít školní docházku o rok odloženou. 

Všem dětem přejeme, aby se jim ve škole líbilo a dařilo, aby zde potka-
ly spousty nových kamarádů, hodných učitelů a domů si nosily jen samé 
jedničky!

-ras-

Konal se zápis do 1. tříd 

S blížícím se koncem školního roku přichází čas zhodnocení práce 
všech a nutno dodat, že uplynulý školní rok byl bohatý nejenom na 
koncerty, vystoupení, na řadu soutěží a přehlídek. Všichni příznivci 
se také mohli těšit na závěrečný koncert v budově ZUŠ i na tradiční 
divadelní představení v Divadle Na Prádle, které bylo vrcholem práce 
všech žáků a jejich pedagogů na konci května.

Těší nás velký zájem rodičů o umělecké vzdělávání jejich dětí, pro-
to bychom rádi poděkovali všem žákům a jejich pedagogům i za-
městnancům za výbornou reprezentaci školy během školního roku. 
Děkujeme také rodičům za spolupráci a vstřícnost při organizování 
různých akcí.

Přejeme všem vydařené léto a 3. září 2018 se budeme těšit na nové 
i stávající žáky při zápisu do vyučovacích předmětů, který bude pro-
bíhat od 8.30 do 16.30 hod. v budově ZUŠ Blatiny.
Více informací o nás na www.zusblatiny.cz

Vedení ZUŠ Blatiny

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

ZUŠ	Blatiny	
INFORMUJE

ZŠ Jana Wericha

zve rodiče dětí přijatých  
pro školní rok 2018/2019  

do 1. ročníku na

informativní  
schůzku,

která se koná  

ve společenské místnosti školy 

dne 25. 6. 2018 (pondělí) od 17.00 hod.

Dozvíte se, do které třídy je vaše dítě zařazeno,  
co bude do školy potřebovat, 

jak probíhá první školní den apod.

Rádi zodpovíme Vaše dotazy.
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ZŠ Jana Wericha

V ZŠ Jana Wericha začal od 10. dubna 2018 bezplatný kurz pro předško-
láky s názvem „Škola hrou aneb do školy se těšíme“. Kurz pro budoucí 
prvňáčky, zapsané v naší škole, probíhá každé úterý od 14 do 15.45 ho-
din a děti si v něm formou her mohou vyzkoušet spoustu dovedností, 
které je ve škole čekají. Předškoláci si procvičí obratnost prstíků, budou 
kreslit a vybarvovat, poslouchat pohádky, trénovat správné mluvení 
a výslovnost, zkoušet počítat, seznámí se s angličtinou a v závěrečné 
lekci se podívají do počítačové učebny a vyzkouší si interaktivní tabuli. 
O kurz je, ostatně jako každý rok, velký zájem a my jsme rádi, že mů-
žeme dětem školu představit blíže ještě před začátkem jejich prvního 
školního roku.

PaedDr. Olga Černohorská

Kurz pro předškoláky

Ve středu a ve čtvrtek 4. a 5. dubna 2018 se v ZŠ Jana Wericha konal 
zápis do prvních tříd. Budoucí prvňáčci se s rodiči vypravili k jednotli-
vým stanovištím, kde se mohli pochlubit svými znalostmi, dovednostmi 
a svou připraveností ke vstupu do první třídy. Ve třídách už na děti če-
kaly vlídné a usměvavé paní učitelky, které hravou formou zjistily, jak 
předškoláčci dokážou rozeznávat geometrické tvary, nakreslit posta-
vu, projít bludištěm, nebo zarecitovat či zazpívat. Společně s rodiči si 
mohly děti prohlédnout učebnice, pracovní sešity a pomůcky, které je 
v prvních třídách budou čekat. Rodiče se také zajímali o velkou nabídku 
zájmových kroužků a dalších aktivit, které naše škola dětem nabízí jako 
doplněk pestré výuky. Od zápisu si děti kromě zážitku prvního setká-
ní se školou odnášely i malé dárečky. Budoucí prvňáčci se tedy mohou 
začít na školu těšit, stejně tak, jako se ve škole všichni těšíme na ně. 

PaedDr. Olga Černohorská

Jaký byl zápis v ZŠ Jana Wericha

Foto: Archiv školy

Dokážeme pomoci!
V týdnu od 14. do 18. května proběhly za podpory MČ Praha 17 v Základ-
ní škole Jana Wericha „Dny pro záchranu života“. Vzdělávací program 
společnosti Zdravotníci s. r. o. určený žákům 1. – 4. tříd a přípravné 
třídy seznámil děti se základními postupy první pomoci v různých situ-
acích a přiblížil jim i práci záchranářů v terénu. Formou dramatizace si 

děti vyzkoušely např. komunikaci s dispečinkem záchranné služby nebo 
ošetření zraněného člověka. 
Čím častěji mají žáci možnost prožít tyto vyhrocené chvíle nanečisto, 
tím vyšší je pravděpodobnost, že jednou, až to bude potřeba, skuteč-
ně dokážou pomoci. Zatím je však nejvíce zaujala prohlídka skutečné-
ho sanitního vozu. Pro starší ročníky je tento program připravený na 
1. pololetí příštího školního roku. Už teď se mohou těšit!

Barbora Bousová

Ve čtvrtek 12. 4. se žáci ZŠ Jana Wericha zúčastnili přespolního běhu v Nebušicích. V nabité 
konkurenci, kde porovnávali své síly s ostatními dětmi, to neměli vůbec jednoduché, jelikož 
se na startu vystřídalo přes 500 závodníků. Mezi naše nejúspěšnější dívky patřila Zuzana Hla-
vínová z IV. B, která ve své kategorii obsadila 9. místo a Kristýna Žilinová z IX. B, která ve své 
kategorii obsadila 11. místo. Mezi nejlepší chlapecké výkony patří 4. místo Tadeáše Novotného 
z VI. A. Všem zúčastněným děkuji za bojovnost při závodě a vzornou reprezentaci školy. 
Ve čtvrtek 19. 4. naše škola hostila okresní kolo Štafetového poháru. Tohoto klání se zúčastni-
lo osm škol z Prahy 1, 2, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 17. K plynulému průběhu závodu přispělo nejen 
skvělé školní sportoviště, ale i slunečné počasí, a tak si děti mohly společně se svými učiteli 
užít příjemné sportovní dopoledne. Všem zúčastněným gratulujeme a postupujícím školám 
přejeme mnoho úspěchů v krajském kole. Kristýna KlapetkováFoto: Archiv školy

Sportovci se neztratí

Foto: Archiv školy



ŠKOLY INFORMUJÍ

21

V pátek 11. 5. byl v ZŠ F. Peřiny Den bez učebnic s názvem „U nás doma – 
na Zemi“. Že učit se jde také jinak, než jsou každodenní vyučovací hodi-
ny, se ukázalo na 24 místech ve školní budově, která nabízela návštěvu 
různých zajímavých míst světa.
Chvílemi to u nás vypadalo jako bychom byli žáky nějaké mezinárodní 
školy, protože se tady mísily různé světové jazyky a kultury.

Nás jako reportéry nejvíce zaujal krásný maorský tanec novozéland-
ských tanečnic. Do Číny jsme se nechali zlákat vůní vonných tyčinek, 
ochutnali jsme jejich tradiční zelený čaj a zkusili si vyrobit lampióny 
štěstí. Nemohli jsme minout ani belgické pralinky. Po náročné cestě 
jsme se zastavili v Japonsku a ochutnali jsme výborné sushi, v Řecku 
zase tradiční pomazánku tzatziki. V Indii „jsme navštívili“ naši adopto-
vanou studentku Arunu a seznámili jsme se více s místními zvyky. Zruč-
né žáky jsme objevili při výrobě dřevěných hraček v České republice, 
nebo v Keni, kde se vyráběly šperky pro místní Masaje, anebo v Itálii, 
kde jsme viděli výrobu pravých karnevalových masek. Návštěvníky Špa-
nělska jsme potkávali v celé budově, protože hledali tajemný poklad.
Zeptali jsme se i na názor naší paní ředitelky, která všechna stanoviště 
navštívila a takto je pochválila: „Dnešní den se mi líbil, žáci vypadali 
spokojeně a poděkování zaslouží všichni provozovatelé a jejich asisten-
ti. Když budou žáci chtít, můžeme takový den realizovat opět příští rok.“
A co říci úplně na konec? Byl to super den, nové poznatky, nové zážitky, 
noví kamarádi a vědomí, že s úsměvem je den hned hezčí. Ať takové 
jsou i všechny další dny, které nám zbývají do prázdnin.

Reportéři tiskového střediska  
Tereza P. 9. C, Petr K. 9. C, Matěj B. 9. C

„U nás doma – na Zemi“

ZŠ genpor. Františka Peřiny

Foto: Archiv školy

Byli jste na Pražském hradě, na Sněžce nebo Karlštejně? Fajn. Jenže 
my jsme 14. 5. byli na vojenské letecké základně a tam se jen tak někdo 
nepodívá! Na vojenskou základnu do Čáslavi nás pozvali piloti z Letky 
generála Peřiny, kteří byli u nás ve škole v dubnu na návštěvě.
Skoro 80 dětí z naší školy si mohlo v hangárech ze všech stran prohléd-
nout stíhačku JAS 39 Gripen a letoun L-159 Alca, který je sice menší, 
ale má lepší manévrovací schopnosti. Když jsme nahlédli do kokpitů, 
připadalo nám, že se tam kvůli množství přístrojů snad ani nemůže ve-
jít pilot! Děti měly spoustu zajímavých dotazů třeba o rychlosti, spo-
třebě, doletu, velikosti nábojů nebo dostřelu. Nejvíce nás zajímalo vy-
střelovací sedadlo, které má spoustu senzorů (např. samo pozná výšku 
a tlak vzduchu) a dokáže pilotovi zachránit život.
Pak jsme zamířili za sokolníky, kteří se svými svěřenci chrání letiště 
před hejny ptáků, která jsou pro vzlétající a přistávající stroje obzvlášť 
nebezpečná. Sokolníci nám představili sokoly, káni harissovu, orla i vý-
ra (který se však k ochraně letiště nepoužívá). Zajímavé je, že navzdo-
ry technologickému pokroku (např. snaze používat drony) jsou dravci 

stále pro letiště nenahraditelní. Před hlavní budovou jsme si porovná-
vali vývoj historických stíhaček od JAKu 23 až po MIG 23 (který měl 
„stahovací“ křídla). Další historické předměty (uniformy, fotografie, 
části letadel) jsme obdivovali v malém muzeu. Vždyť historie našeho 
letectva slaví letos 100 let!
Ovšem nejvíc jsme si užili letecký trenažer, který se používá pro výcvik 
pilotů. Kdo chtěl, mohl si zkusit na chvilku pilotovat stíhačku! Zážitek 
to byl ovšem i pro neletící přihlížející, protože jsme viděli to, co „pilot“.  
A tak jsme si užívali přelet nad Jičínem či Sněžkou, ale měli jsme co 
dělat, aby se nám (i když jsme stáli nohama na zemi) neudělalo špatně, 
protože nás někteří kamarádi potrápili letem „břichem nahoru“. Zkrát-
ka každý nemá na pilotování bojového letounu žaludek.
Při odjezdu jsme ještě zamávali „pampeliškám“(což jsou v leteckém 
slangu z nebe se snášející parašutisté) a domů se nám ani moc nechtě-
lo. Den na základně jsme si opravdu užili. Děkujeme pilotům a přejeme 
jim klidnou službu a bezpečné přistání.

Lucie Fulínová

Ve čtvrtek	3. května tohoto roku vyjela skupina 48 žáků osmé třídy na-
ší školy na dva dny do Polska. Cílem výjezdu bylo rozšířit žákům jejich 
znalosti z historie.
První den žáci navštívili koncentrační tábor Osvětim I. a Osvětim II. 
Březinka. Zde strávili spolu s průvodcem celé odpoledne. Na vlastní oči 
viděli a slyšeli, jak fungovaly tyto obrovské továrny na smrt. Prohlídka 
je zaujala. Kladli spoustu dotazů. Do hotelu odjížděli plni velmi inten-
zivních prožitků.
Druhý den byl pohodovější, odlehčenější. Žáci se přemístili do krásné-
ho historického města Krakov. Prohlédli si vrch Wawel, na němž stojí 
Královský hrad a katedrála sv. Stanislava a Václava. Následně se prošli 

Floriánskou ulicí na Krakovský rynek. Cestou byli průvodkyní seznamo-
váni s významnými památkami města, dokonce vyslechli pověst o vzni-
ku názvu města Krakov.
Poslední částí výjezdu bylo zakoupit suvenýry pro sebe, pro maminky 
a tatínky. Udělat několik zajímavých fotografií a již se celá výprava vy-
dala na cestu zpět domu, do Prahy.
Pobyt splnil svůj účel. Je třeba, aby žáci poznávali historii nejen ve ško-
le. Procházet se na místech, která vstoupila do historie, je mnohem 
silnější zážitek. S těmito výjezdy budeme pokračovat i v následujících 
letech. 

Mgr. Martina Němcová

Exkurze na letecké základně

Poznávací pobyt žáků ZŠ genpor. F. Peřiny do Polska
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Softballový klub STORMS ŘEPY získal bronzový pohár na 1. turnaji celore-
publikové soutěže České Softballové Asociace.
Žákyňky (10 – 13 let) řepského softballového klubu STORMS se na svůj prv-
ní jarní turnaj vydaly až do jihočeských Ledenic.
Posilněné o úplné nováčky se těšily nejen krásnému až letnímu počasí, 
ale kromě opálení si po dvou výhrách (nad Plzeň Slavia a Beroun Piraně) 
vysloužily nádherný bronzový pohár.

Úspěch softballového klubu Storms

V sobotu dne 3. března se v sále Sokolovny konala již „čtvrtá“ Spor-
tovní zábava. Nyní bychom rádi touto cestou zpětně poděkovali za 
spoluúčast a za materiální nebo finanční pomoc při zajištění a koná-
ní této zábavy všem organizacím či jednotlivcům z řad rodičů hráčů. 
Všem ještě jednou moc děkujeme, že podpořili náš klub TJ Sokol Řepy 
a budeme rádi, když nám zachováte přízeň i nadále. Největší měrou 
nám pomohla Městská část Praha 17, která umožnila pronájem sálu 
zdarma a prezentaci naší akce ve vývěskách MČ. 

Další velké poděkování patří restauraci Sokolovna, která zajistila ob-
čerstvení v průběhu celé zábavy a kapele SKLEP-MISTR, protože po 
celý večer nám hráli jednu známou písničku za druhou, takže jsme si 
všichni nejen dobře zatančili, ale i zazpívali.
Součástí večera bylo taneční vystoupení skupiny B-ORIGINAL, které 
bylo opět moc pěkné. Děkujeme za něj a doufáme, že i v budoucnu 
opět aktivně navštívíte některou z našich akcí. Již podruhé jsme vy-
hlásili nejlepší hráče jednotlivých týmů Sokola Řepy za rok 2017. Ceny 
si odnesli: za mladší přípravku Dominik Sládek a Lukáš Vondráček, za 
starší přípravku Jiří Boháček a Filip Kellev, za mladší žáky 2006 Ven-
dula Rottová a Matyáš Stárek, za mladší žáky 2005 Jan Zejda a Matěj 
Mottl, za starší žáky Stanislav Kárský a Martin Popelka, za mladší do-
rost Jakub Pauer a Jaromír Novák a nakonec za dospělé Lukáš Tum-
pach a Jan Nekvapil. Trenérem roku byl vyhlášen trenér mini-příprav-
ky Josef Weiss.

Další již známou akcí, která je pořádána naším klubem, je tzv. spor-
tovní	„workshop“	pod	názvem	„ŘEPY	SE	HÝBAJÍ“, jež se bude konat 
ve středu 13.	6.	2018	od 16 hodin opět na našem travnatém hřišti. 
Jedná se o sportovní setkání, kde si veřejnost – děti všech věkových 
kategorií a jejich rodiče budou moci zahrát, zasportovat, zasoutěžit, 
na jednotlivých stanovištích. A jelikož jsme fotbalový klub, tak asi po-
lovina těchto stanovišť bude zaměřena na fotbalové dovednosti. Dru-
há pak na všestrannost, tzn., že se bude skákat, běhat, dovádět, házet 
na cíl, zkoušet ohebnost těla, bystrost, sílu a rychlost. 
Po zdolání všech stanovišť na vás bude samozřejmě čekat sladká od-
měna.  Proto přijďte všichni (kluci, holky, malí, velcí), kdo nechcete 
strávit odpoledne u počítače a televize, ale aktivně si zasportovat 
o odměny. Budeme se na vás těšit!

TJ Sokol Řepy-FOTBAL

TJ Sokol Řepy 
fotbal informuje

Nakonec	bychom	opět	rádi	touto	cestou	oslovili	další	hráče,	kte-
ří	by	měli	zájem	rozšířit	řady	některého	z	týmů.		
Pro	bližší	informace	kontaktujte	jednotlivé	trenéry:
Mini-přípravka	(ročník	2011–2012), Josef Weiss  

tel.: 604 594 604, trener@jezcizrep.cz
Mladší	přípravka	(ročník	2009–2010), David Machurka  

tel.: 603 811 646, dmachurka@seznam.cz
Starší	přípravka	(ročník	2007–2008), Rachid Bouberraga  

tel.: 603 262 400, juba.minimarket@gmail.com
Mladší	žáci	(ročník	2006), Zuzana Rottová  

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

tel.: 605 973 685, j.kocovsky@seznam.cz
Starší	žáci	(ročník	2003–2004), Daniel Gröbl  

tel.: 737 450 358,  groblis@seznam.cz
Mladší	dorost	(ročník	2001–2002), Roman Polách  

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

Foto: Archiv SC Storms Řepy

Ve své divizi Západ jsou tak po prvním kole třetí a pevně věří, že na svůj 
úspěch naváží v dalších kolech. 2. kolo se odehrálo v pražských Bohnicích,  
19. – 20. 5. 2018 (v době uzávěrky časopisu však ještě nevíme s jakým vý-
sledkem). Na 3. kolo vás srdečně zveme na naše domácí hřiště při ZŠ Jana 
Wericha ve dnech 2. – 3. 6. 2018.

SC STORMS ŘEPY
Andrea Merxbauerová

Sobota	28.	4.	2018	Hřiště:	Ledenice	"B"
A 1 09:30 Slavia Storms 3 : 1
A 3 11:30 Joudrs B Slavia 6 : 7
A 5 13:30 Storms Joudrs B 7 : 15
 7 15:30 Piranhas Beroun Storms 3 : 10

Neděle	29.	4.	2018	Hřiště:	Ledenice	"A"
 9 09:30 Slavia Joudrs B 2 : 9
 11 11:30 Storms Slavia 8 : 2
 13 13:30 Joudrs B Merklín 8 : 6
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 6. 6. 2018 -  Překážkové odpoledne
16. 9. 2018 -  Finále Slavata tour 2018 
19. 9. 2018 -  Běžecké odpoledne (sprint, vytrvalost)
26. 9. 2018 -  Finále Atletické ligy - Vícebojařské odpoledne 

(sprint, hod, skok do dálky)

 3. 11. 2018 -  Vědomostně přespolní běh pro děti - 
Lesopark Řepy 

 4. 11. 2018 -  Slavnostní vyhlašovaní - Dětské Atletické ligy 
v KC Průhon

Dětská Atletická Liga a další  
závody v Řepích v roce 2018

Dětská atletická liga v letošním roce odstartovala 19. dubna skokanským 
odpolednem. Další závody na vás čekají dle rozpisu níže, jsou určeny pro děti 
předškolního věku až do 16 let. Prezence probíhá od 15 hodin, v 16 hodin 
startuje závod pro první kategorie. Závody jsou pro děti zdarma.
Více informací na www.atletikarepy.cz

Hasičské zápolení v požárním útoku má v Řepích velmi dlouhou tradici. 
Vždyť letos se zde 19. května konal již 26. ročník memoriálu, který byl pů-
vodně věnován Františku Zvoníčkovi, od loňského roku však nese jméno 
i zasloužilého hasiče Ludvíka Dlouhého.
Počasí tomuto hasičskému svátku tentokrát přálo a účast sportovních 
družstev v kategoriích mladších a starších dětí, žen, mužů do 35 let a mu-
žů nad 35 let byla hojná.
Týmy řepských hasičů bojovaly statečně, konkurence však byla silná 
a pro naše družstva se letos stalo tak trochu osudovým umístění na 
7. pozici.
Sedmou příčku obsadilo družstvo mužů do 35 let, v této kategorii se vítě-
zem stali zličínští hasiči, kteří startovali pod názvem „Cucáci“. Stejně tak 
dětské týmy se držely sedmých příček. V kategorii starších dětí se na sed-
mém místě umístil tým „Řepy B“, tým „Řepy A“ se radoval z pátého místa. 
V kategorii mladších dětí se na sedmém místě umístil tým „Řepy A“, tým 
„Řepy B“ obsadil 13. místo.
„Bramborovou medaili“ – tedy hezké čtvrté místo obsadily řepské ženy – 
tým „Řepy B“. Nejúspěšnějším týmem pak byli muži nad 35 let, kteří ve své 
kategorii obsadili druhé místo, tedy získali stříbrnou medaili.

Věříme, že si všichni účastníci užili hezké sportovní zápolení a již se může-
me těšit na memoriál 2019.

-ras-

Hasiči měřili síly v požárním útoku

Foto: -mish-

Sobota 19. května v Řepích patřila sportu. Od brzkého rána mohl každý, 
kdo šel kolem louky před úřadem sledovat hasičské závody a na jiném mís-
tě, přesněji za řepskou Sokolovnou, se konal již 14. nohejbalový turnaj 
„O pohár starostky MČ Praha 17“. 
Slavnostní výkop proběhl hned ráno a od té chvíle napětí jen sílilo. 
O tom, že byly některé zápasy opravdu vyrovnané, svědčilo i to, že vítěze 
jsme se dočkali až v pozdních odpoledních hodinách. A jak celý turnaj 
dopadl?
Účastnilo se celkem 12 mužstev a do čtvrtfinále se probojovala Smršť, Vo-
lejbal, Schangri-la, Vejprask, Sokol Jinonice, Jih, Vopičáci a Těšnov. Na 
třetím místě skončilo mužstvo Vejprask, druhou příčku obsadil tým Jih 
a vítězem letošního ročníku se stalo mužstvo Smršť. Dodatečně ještě jed-
nou gratulujeme!

-mish-

14. ročník nohejbalového turnaje zná své vítěze

Foto: -mish-
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Milí přátelé, taky už se těšíte na prázdniny, na dovolenou, na odpoči-
nek? My tedy ano! 
Červen v Řepíku začíná tradičním Bazárkem	pro	Madlenku. Jestli čtete 
tento článek včas, tak možná ještě během pátku 1.	června stihnete při-
jít k nám, koupit něco pěkného, dát si kafíčko, zakousnout k tomu ně-
jakou dobrotu a takto přispět na asistentku Madlence Vítečkové, kterou 
již několik let pomáháme Petře Šnoblové podporovat.
V	polovině	června	(14.	6.)	můžete přijít na Přednášku o zdravé stra-
vě pro děti, které mají různé alergie. Maminka Magda poradí, co vařit, 
z čeho vařit a jak na to.
O	víkendu se potom s lektorkami z Řepíka setkáte na Jarmarku vše za 
20 Kč v Klášteře. V našem koutku budou pro děti připraveny ukázky 
Montehrátek. 
Neděle	17.	června patří tátům. Den otců oslavíme Putováním	s	tátou. 
Na cestě z MC Řepík do Sobína budou tátové s dětmi vyplňovat pracovní 

list. V cíli je pak budou čekat jejich maminky, tatínkové se budou moci 
občerstvit v hospůdce a děti se vydovádí na hřišti. Zájemci budou mít 
sraz 9.00 – 9.30 hod. u branky MC Řepík, kdy bude vyrážet větší skupin-
ka. Pro ty, co budou chtít vyrazit později, bude u branky k dispozici pra-
covní list. Takže tatínkové přejeme vše nej k svátku, užijte si ho s dětmi!
Školičkové tety se s dětmi rozloučí poslední týden v červnu – děti čeká 
Indiánské léto! Těšit se mohou na výrobu totemu, indiánských čelenek, 
naučí se indiánské hry a písničky a kdo ví, možná uloví i bizona J
A všechny lektorky se s vámi rády potkají v lesoparku u ohýnku ve středu 
20.	června. Přijďte všichni, kdo nás znáte, doneste si něco na opečení 
nebo třeba i hudební nástroj. Opečeme si buřty, zazpíváme si, popoví-
dáme si. Moc se na vás těšíme!

Za MC Řepík a všechny jeho lektorky vám přeje krásné prázdniny plné 
hezkých zážitků Zuzka Brázdová

Červen v MC Řepík

Dopoledne 15. května se v obřadní síni řepské radnice konalo další vítání nových 
občánků. Také v tento den byl celý obřad pečlivě připraven matrikářkami z Odboru 
občansko-správního, přivítáno bylo celkem 19 nových občánků ve dvou skupinách.

Přítomné uvítala starostka MČ Praha 17 Mgr. Jitka 
Synková svým projevem, ve kterém popřála všem 
dětem hodně štěstí, zdraví a lásky. Jejich rodičům 
pak dostatek trpělivosti, porozumění a v budouc-
nu splnění všech cílů jejich dětí.
Samozřejmě nemohlo chybět veselé vystoupení 
dětí z mateřské školy. Tentokrát se představila 
MŠ Laudova (pracoviště Fialka). Děti pod vedením 
paní učitelky Radky Přibylové přítomným zazpíva-
ly pásmo písniček s rodičovskou tematikou.

Následovaly gratulace od starostky Jitky Synkové, která rodi-
čům předala drobný dárek a květinu. Věříme, že společně s fo-
tografiemi a DVD budou milou vzpomínkou na toto slavnostní 
dopoledne.

Novými občánky se stali:
Anežka Pazourková, Mathias Mrkos, Mia Nálepová, 
Elen Doležalová, Vilém Brázda, Stella Kodadová, Tomáš Palát, 
Josefína Palátová, Filip Zajpt, František Bruckner, 
Amálie Landová, Karolína Chalupová, Dominik Pršala, 
Natálie Labutová, Magdalena Kolečková, Jaromír Sobota, 
Jakub Korbař, Karolína Dvořáková, Tomáš Vymětal.
 -ras-

Foto: -ras-

Foto: -ras-

Máme další nové občánky



Pohádky pro nejmenší aneb čteme dětem
V mateřské škole Pastelka proběhla soutěž na téma pohádky pro nejmenší. 
Rodiče měli za úkol přečíst dětem a následně libovolnou technikou spo-
lečně zpracovat nejznámější pohádky. Na výběr měli celkem pět pohádek. 
Mohli si vybrat z pohádek o Karkulce, o Budulínkovi, o Smolíčkovi, o Perní-
kové chaloupce či o Koblížkovi. Všichni soutěžící měli čas do konce dubna, 
kdy měli své výtvory přinést. Zúčastnila se spousta rodičů s dětmi a jejich 
práce byly velmi důkladně propracované. Mohli jsme zde najít například 
perníkovou chaloupku, postavenou z kartónů, která se může pyšnit krás-
nými barevnými perníky. Také se můžeme pokochat různě vytvořenými kni-

hami právě o těchto pohádkách. Je zde i upečený perník ve tvaru perníkové 
chaloupky, který je ozdoben různými sladkostmi. Během května proběhlo 
vyhodnocení, kde byl vybrán nejlepší výtvor. Je však nutno podotknout, že 
odměnu za účast v této soutěži dostal každý soutěžící.
Děkujeme tímto rodičům a jejich dětem za hojnou účast a budeme se těšit 
na další spolupráci.  

MŠ Pastelka  
Bc. Lucie Čečetková
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A ještě setkání generací pohledem studentky…
Do Domova sv. Karla Boromejského jsem poprvé se svou třídou zavítala na 
podzim roku 2017, kdy jsme pomáhali s přípravou benefičního koncertu. 
Byl to náš první větší krok v rámci projektu Světové školy, který nás dopro-
vázel prvním ročníkem střední školy. Po celou tuto dobu jsme se zabývali 
tématem mezigeneračního střetu, konkrétně vztahy mezi seniory a jejich 
vnoučaty, mládeží o dvě generace mladší. V rámci našeho zkoumání těchto 
vztahů jsme se nejprve navzájem informovali pomocí prezentací o tom, jak 
funguje péče o seniory v dalších zemích napříč světovým spektrem, o tom, 
kde a v jakém měřítku se využívá sociální péče nebo jak velký vliv na sebe 
tyto dvě generace mají. 
Na konkrétní vlivy, názory a vztahy jsme se zaměřili hlouběji a pomocí do-
tazníků si udělali představu o tom, jak se navzájem generace vnímají. Bylo 
velice příjemným zjištěním, že i značné rozdíly v názorech vnímají obě ge-
nerace jako zanedbatelné a naopak jsou vnímány jako přínosné. 
Naše další kroky se ubíraly zpět do Domova sv. Karla Boromejského, kde 
jsem společně se spolužačkami působila jako dobrovolnice a měly jsme tak 
možnost nahlédnout našemu mezigeneračnímu střetu do skutečné tváře, 
respektive – do mnoha tváří. 
Každá návštěva byla velice obohacující, zábavná a nezapomenutelná. 
Nečekala bych, že je možné ovlivnit den někoho cizího, byť jen tím, že 
s ním strávíte dvacet minut. Poslouchat životní moudra a zážitky, vyprávět 
o tom, jaký jste měli zrovna den, jak v dnešní době vypadají taneční, nebo 
jen popíjet čaj a povídat si o létě, zatímco na okna zrovna bubnuje déšť. 
Náplň těch společně strávených minut může být jednoduše rozmanitá, 
a protože jsme se o takový zážitek chtěli podělit s ostatními, finální akce 

pro náš projekt se konala v denním stacionáři Domova a jejím cílem bylo 
jednoduše udělat těmto lidem onen den hezčí tím, co nám jde nejlépe. 
Někteří zpívali, někteří hráli a nakonec si každý s někým sedl a povídal nad 
čajem a napečenými dezerty. 
Nakonec bych chtěla dodat, že dobrovolnická činnost je opravdu krásná 
a nevyzpytatelná věc, a nikdy by mě nenapadlo, že díky ní objevím přá-
telství, které pro mě bude mít takovou hodnotu, a že je to právě onen 
moment, který vám změní pohled na svět. Kdy už nejste jen dobrovolník 
a “pacient”, ale přátelé. 

Aneta Zelenková

Setkání generací
Toto setkání se uskutečnilo 24. dubna v Domově sv. Karla Boromejského, 
kam za klienty zdejšího stacionáře přijeli z nedalekých Petřin studenti Gym-
názia Nad Alejí. Ti jsou již třetím rokem zapojeni do projektu vyhlášeného 
o.p.s. Člověk v tísni a v červnu 2016 získali certifikát, na jehož základě je 
gymnázium oprávněno používat titul „Světová škola“. V letošním roce se 
v rámci tohoto projektu zaměřili na téma soužití generací. Jejich projekt 
vychází z myšlenky, že lidé v každém věku mají právo na důstojný a kvalitní 
život a že i staří lidé – přes všechny své problémy jako jsou osamělost, špat-
né zdraví nebo chudoba – mají také nárok prožívat chvíle radosti.
Celé dopoledne proběhlo ve velmi příjemné atmosféře. Po krátkých úvod-
ních projevech ředitele gymnázia Jiřího Bendy a zástupkyně o.p.s. Člověk 
v tísni Kateřiny Sobotkové čekalo na obecenstvo první překvapení – video-
pozdrav herečky Ivy Janžurové. Pak už následovalo vystoupení studentů, 
kteří – ve spolupráci se svými profesorkami Zuzanou Junkovou a Dittou 
Linhartovou – připravili takový repertoár, aby se obecenstvo mohlo ke 
zpěvu přidat. Při známých písničkách Hallelujah, Marnivá sestřenice a Jó, 
třešně zrály si zpívali už téměř všichni. Na závěr se do studentského pro-

gramu zapojil i ředitel gymnázia, který si vybral skladbu Život je jen náhoda 
a na přání klientů Domova přidal i jejich oblíbenou Po starých zámeckých 
schodech. A celý program měl ještě jednu tečku, když jedna ze seniorek 
projevila zájem zahrát si na klavír a vysloužila si tak stejný potlesk jako 
předchozí účinkující. Potom už byl čas na malé občerstvení a popovídání.
Zkrátka, společné dopoledne se vydařilo a všichni přítomní se rozcházeli 
s příjemnými pocity.
Dubnové setkání ale není jedinou akcí studentů Gymnázia Nad Alejí. Pět dí-
vek se ve stacionáři celoročně věnuje dobrovolnické činnosti, studenti za-
slali do Domova sv. Karla Boromejského vánoční přání, pomáhali s doprovo-
dem seniorů, pěvecký sbor školy uspořádal koncert. Jiná skupina studentů 
navázala kontakt s domovem důchodců v Mexiku – i do této dálky putovala 
vánoční přání a také finanční výtěžek sbírky, která byla ve škole uspořádána.
Nezbývá než si přát, aby studenti Gymnázia Nad Alejí měli co nejvíce ná-
sledovníků mezi mladými lidmi, kteří si uvědomují, že téma stáří se dotýká 
každého z nás.   

Barbara Jirsová 

Foto: Archiv školy
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Nedaleko Prahy se nachází unikátní stepní a le-
sostepní krajina evropského významu. V prosto-
ru, kde ještě před třiceti lety byla slyšet ruština, 
kde se proháněly tanky a létaly letadla sovět-
ských okupantů, dnes můžeme vidět pasoucí se 
divoké koně, zubry a pratury.
Na okraji bývalého vojenského prostoru Milovice 
– Mladá se rozpadají nebo už rozpadly panelové 
domy, v kterých bydleli od konce šedesátých let 
vojáci a rodiny vojáků SSSR. Byly zde školy, škol-
ky, obchody, nemocnice a kulturní zařízení. So-
větské město v Čechách. Pojďme sem zavítat...
Vlakem tam dorazíme bez přestupu za 45 minut 
z Prahy – Masarykova nádraží. Modrá turistická 
značka nás rychle vyvede z města k ohradníku 
pastevní rezervace, kde lze pozorovat divoké 
koně, zubry a pratury. Tito velcí kopytníci do 
evropské krajiny vždy patřili, žel byli takřka vy-
hubeni. 
Mají pro krajinu zásadní význam. Tím, že spá-
sají agresivní trávu, zlepšují podmínky pro 
existenci vzácných rostlin a motýlů a udržují 
step stepí. Po třech kilometrech po modré do-
jdeme na vrch Pozorovatelna, kde si můžeme 

udělat krátké „kolečko“ 
po stejnojmenné naučné 
stezce, která nás seznámí 
s částí bývalého vojenské-
ho prostoru. Pro pořádek 
je nutno říci, že sovět-
ští vojáci nebyli prvními 
vojáky na tomto území. 
 Úplně první tu byla armá-
da Rakousko – Uherska na 
přelomu 19. a 20. století. 
Za 1. světové války pak 
ruští, srbští a italští zajat-
ci. V meziválečném období prostor využívala 
armáda Československé republiky, kterou na 
šest let vystřídali Němci. Po roce 1945 opět 
naši vojáci a po okupaci v roce 1968 Rusové, 
Ukrajinci, Bělorusové, Uzbeci a Kazaši, tedy 
Střední skupina vojsk, až do roku 1991. Poté 
byl vojenský prostor zrušen. Byly tu, naštěstí 
neuskutečněné, nápady, jako mezinárodní le-
tiště, golfový areál, město obchodu a nových 
technologií, město seniorů, universitní kole-
je či polygon pro testování aut firmy Škoda. 

Poté, co jsme si prošli naučnou stezku, do-
jdeme vpravo silnicí k letišti, které dnes čás-
tečně slouží ke sportovnímu létání, ale jinak 
je opuštěné. Můžeme se procházet magickou 
krajinou opuštěných vojenských budov, han-
gárů i paneláků, kterou si jen zvolna bere pří-
roda zpět. A až nás to courání unaví, vrátíme 
se zpět do Milovic na vlak.

Šťastnou cestu!
Jan Bösser

Step u Milovic

Foto: Jan Bösser

Výlet uspořádalo Centrum sociálně zdravotních 
služeb, organizačně ho zabezpečovaly Mgr. Mo-
nika Čermáková a Jana Štěpánková. Na výlet se 
s námi vydala i starostka Prahy 17, Mgr. Jitka 
Synková. Napřed jsme absolvovali prohlídku 
zámku. Poté byl společný oběd, po kterém jsme 
si prohlédli park. Následovalo volno až do tře-
tí hodiny odpolední, aby měl každý možnost si 
zakoupit suvenýry a zajít ještě na kávu nebo na 
zmrzlinu. 
S výletem byli všichni spokojeni. Za uspořádání 
výletu účastníci velice děkují a již se těší na pod-
zimní výlet. 
A nyní pár slov k tomu, co jsme viděli, tedy 
k zámku Sychrov a jeho historii:

Historie místa, sahá do 15. století. V té době 
zde byla připomínána tvrz, která byla majetkem 
české královské komory. Na jejím místě byl v 16. 
století vystavěn panský kamenný dům a v letech 
1690 – 1693 nevelký barokní zámek, jehož sta-
vebníkem byla rytířská rodina Lamottů z Frin-
troppu. Roku 1740 koupil toto panství František 
z Valdštejna. Protože Valdštejnové sídlili v Mni-
chově Hradišti, přestal být sychrovský zámek 
trvalým sídlem vrchnosti. Situace se radikálně 
změnila 30. srpnem 1820, kdy se novým maji-
telem Sychrova a svijanského panství stal kníže 
Karel Alain Gabriel Rohan. Tímto rokem začíná 
stopětadvacetiletá éra Rohanů na Sychrově 
a doba největší slávy zámku. 

Podoba zchátralého barok-
ního zámečku nevyhovova-
la požadavkům kladeným 
na sídlo vévodské a kníže-
cí. Již za prvního majitele, 
knížete Karla Alaina Gabri-
ela Rohana, se uskutečnila 
velkolepá empírová pře-
stavba (dokončena v ro-
ce 1834). Stavební vývoj 
zámku ovšem pokračoval 
především za knížete Ka-
mila Josefa Idesbalda Fi-
lipa Rohana, kdy se rodila 
dnešní novogotická podo-

ba Sychrova. Romantická novogotická přestav-
ba z let 1847 – 1862, uskutečněná dle projektu 
profesora akademie výtvarných umění Bernarda 
Gruebera, zařadila Sychrov mezi nejvýznamnější 
památky historizujících slohů 19. století. Mimo-
řádnou pozornost věnoval kníže Kamil Rohan 
i zámeckému parku v anglickém stylu, který za 
jeho života dosáhl nebývalého rozkvětu a byl 
předlohou pro vznik řady dnes významných ar-
boret, jako jsou například Průhonice nebo Ko-
nopiště. 
Přelom dvacátých a třicátých let 20. století 
zámku přinesl funkcionalistickou úpravu, kte-
rá nejenom změnila částečně exteriér stavby, 
ale i jeho interiéry. Po skončení druhé světové 
války byl zámek konfiskován na základě dekre-
tu č. 12/1945 Sb. a stal se státním majetkem. 
Zpočátku sloužil jako sběrna konfiskovaného 
majetku a od 1. května 1950 byl v malém roz-
sahu zpřístupněn veřejnosti. V průběhu 70. let 
se jeho prohlídková trasa rozšířila na východní 
křídlo a chodbu jižního zámeckého traktu s Pa-
mátníkem Antonína Dvořáka. Od počátku de-
vadesátých let probíhá rozsáhlá rekonstrukce 
a restaurování exteriérů, interiérů i zámeckého 
parku, jejímž cílem je co nejvíce přiblížit zámek 
Sychrov do doby jeho největšího rozkvětu, tj. ke 
stavu z druhé poloviny 19. století.

Mgr. Petr Gruber

Jarní výlet Klubu seniorů Řepy na zámek Sychrov 

Foto: Archiv Klubu seniorů Řepy



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

Den dětí  
v KD Bílá Hora

Jak oslavit Den dětí lépe, než s pořádnou dávkou legrace? Proto bude 
první červnová neděle v KDBH patřit dětem, zábavě a bohatému 
programu. Den plný písniček, soutěží, zábavy a odměn pro děti  
v moderované show pod vedením členů skupiny Myš a Maš. Těšit se 
můžete i na klauny z Cirkusu Berto, kteří představí bláznivé vystoupení  
a velkou šlehačkovou bitvu na Bílé Hoře. Na děti čeká také malý skákací hrad, 
oblíbené malování na obličej a třpytivé tetování ZDARMA. Za hezkého počasí 
grilovačka. (vstupné dobrovolné)

Neděle 3. 6. 2018
od 15 do 17 hod

Hurá na 
prázdniny!
S Pavlem Kožíškem
Sobota 23. 6. 2018

KD Bílá Hora  
od 15 hod.

Nejznámější a nejúspěšnější český kouzelník, Pavel Kožíšek, vás pobaví nejen svojí 
hodinovou show „S kouzly kolem světa“, ale naučí vás i kouzlit v kouzelnickém 
workshopu pro všechny generace. O hudební program se postarají děti  
z Muzikálového kurzu KDBH, a také zpěváci z muzikálu Monte Cristo. Závěrem 
večera zahraje kapela Eddie Edward & Friends - American Country Music (od 19h). 
V části doprovodného programu vás čeká obří skluzavka, cukrová vata, grilování, 
soutěžní opičí dráha pro děti, nebo dílnička pro děti. Všechny dámy mohou 
vyzkoušet krásné líčení zdarma. (vstupné dobrovolné)

PROGRAM
červen 
2018

Bavte se s přáteli v KD Bílá Hora
BBQ party?

Žádný problém!

A4 program KDBH 06-18.indd   1 24.05.18   21:08
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Nabízíme	k	pronájmu	volné	prostory	svěřené	do	správy	MČ	Praha	17:

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

Informace: pí Novozámská, tel.: 234 683 529, kancelář č. 213, 1. patro, budova ÚMČ Žalanského 291, Praha 6-Řepy,  
e-mail: michaela.novozamska@praha17.cz 

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

Vondroušova	čp.	1198,		
Praha	6	–	Řepy.	
Kancelář o vel.19 m2, přízemí  
– min. nájemné: 1 173,57 Kč /  
m2 / rok / bez služeb.

SLUŽBY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•  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

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

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

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

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

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

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

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

•  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

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

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

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

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

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

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

•  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

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

BYTY, NEMOVITOSTI

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

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

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

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

•  HLEDÁM	MENŠÍ	BYT	DO	14	TISÍC	nebo větší do 20 tisíc 
jen pro 2 osoby – pár. Ideálně na 2 roky a více, lodžie 
výhodou, centrum do 30 minut. Zařízení na dohodě. 
RK nevolat. 	Tel.:	777	615	730

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

Laudova	čp.	1015,	Praha	6	–	Řepy.		
Ateliér o vel. 35,55 m2, přízemí  
– minimální výše nájmu: • za atelier využívaný 
k umělecké činnosti: 1.134,40 Kč/m2/rok bez služeb
• za atelier využívaný (např. jako kancelář, sídlo 
firmy, pracovna): 1.173,57 Kč/m2/rok bez služeb

Volné	startovací	byty	pro	mladé	rodiny,	svěřené	do	správy	MČ	Praha	17:
byt	č.	11	o	vel.	1+kk/L	(38,35	m2),	v	5.podlaží,	čp.	1079,	Nevanova	ulice	

byt	č.	102	o	vel.	1+kk	(40,60	m2),	v	přízemí,	čp.	1143,	Makovského	ulice	
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SUŠÁKY, ŽALUZIE

www.bydlenijerabek.cz
+420 739 034 488

SÍTĚ PROTI HMYZU
ZASKLÍVÁNÍ BALKÓNŮ

Hledáme do našeho týmu

FYZIOTERAPEUTA/KU 
Požadujeme:
• specializaci v příslušném oboru
• zodpovědnost, komunikaci, manuální zručnost
• samostatnost, flexibilitu, aktivní přístup

Nabízíme:
̊ podporu Vašeho kvalifikačního růstu
̊ motivující mzdové ohodnocení

̊ perspektivní a stabilní zaměstnání

Kontakt: Zuzana Rousová
Tel.: +420 775 099 887

Mail: zuzka.rous@gmail.com

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

PRODEJNA LED OSVĚTLENÍ

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

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

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

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

Zklidnění dopravy
Získané dotace v loňském roceModernizace počítačové učebny v CSZS

ŘEP
SKÁ

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

Zažít Řepy Jinak – 

Velký bazar: 14. dubna

Slavíme Den Země: 24. dubna

Realizace protihlukové stěny je tu!

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

Parkování v Řepích –  
anketa

Poutní areál na Bílé Hoře  
se stal Národní kulturní památkou

ŘEPSKÁZ P R A V O D A J  P R A H Y  1 7  |  B Ř E Z E N  2 0 1 8  |  R O Č N Í K  2 4  |  Z D A R M A

Zápis do 1. tříd ZŠVelikonoční bohoslužby
Jak bude MČ Praha 17 hospodařit v roce 2018

ŘEPSKÁ
Každý	4,	po	sobě	jdoucí	otištěný	

inzerát	je	s	50%	slevou.

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

Chcete	u	nás	inzerovat?
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FUNKČNÍ  KONZOLE

SLEVY záclon, závěsů
DOPRAVA  ZDARMA

FUNKČNÍ  KONZOLE
(demontáž starých, zaměření 
a montáž nových)

SLEVY záclon, závěsů
DOPRAVA  ZDARMA

VŠE PRO VÁŠ BYT

NEVANOVA  1045 (dílna)
1047 (prodejna)

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

Pracovní doba:  Po–Pá  8.00–18.00 hod.

Kia Kladno - u zimního stadionuMKD

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

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

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

Zhotovujeme fixní i snímací protetiku, 
kovokeramické korunky, celokeramické 
korunky, zásuvné spoje, protetiku 
na implantační systémy, chrániče pro sportovce 
a k léčbě bruxismu, nosiče na bělení.

Tel.: 233 018 252 | mobil 603 195 449 | zemankovaiva@seznam.cz

Opravy snímatelných náhrad na počkání.

Zubní laboratoř Iva Kratochvílová

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 :)
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271 777 010
trend@trend-technologie.cz

Koněvova 1107/54
130 00, Praha 3

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

• Vytvoříme projektovou dokumentaci, včetně vyřízení stavebního povolení

• Postavíme Vám vlastní plynovou kotelnu na klíč

• Zajistíme provozování kotelny, včetně pravidelných servisů a revizí

Základem našeho úspěchu je Vaše spokojenost

www.trend-technologie.cz

SLEVA 
40%

z montáže

Po předložení tohoto kuponu

ŽALUZIE 
SÍTĚ PROTI HMYZU

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

stejné IČ
stejná adresa
stejný kontakt26 letEKO-Kopecký, s. r. o. • Na Chobotě 1344/4, Praha 17-Řepy

Telefon: 777 151 141 
E-mail: ak.eko1@volny.cz    •    Web: www.eko-kopecky.cz

Kompletní účetní služby 
Správa nemovitostí
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