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Zažít Řepy Jinak – 
Velký bazar: 14. dubna

Slavíme Den Země: 24. dubna

Realizace protihlukové stěny je tu!
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Milí sousedé,
oč měla letošní zima pomalejší start a slabší průběh, o to více si nás vychutnala v závěru. Psát o po-
časí už je možná klišé, ale uznejte sami, že těch posledních křečí zimy bylo možná přespříliš. Všichni 
se s tím ještě pořád pereme fyzicky i psychicky, protože konec se zdál pomalu v nedohlednu. Snad 
nám v tomto období udělají radost nejenom brzké Velikonoce, ale i pár řádků ze stránek čerstvého 
vydání Řepské 17. Co se dozvíte a na co se můžete těšit? Dny otevřených dveří v mateřských školách, 
informace a pozvánky od MC Řepík, fotbalistů a bikerů, chystaný Velký bazar v KC Průhon a mnoho 
dalšího.

Přejeme vám příjemnou zábavu a hezké jarní dny.
Za Redakční radu

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	18.	4.	2018	OD	14	HODIN.
Místo	konání:	Kulturní	centrum	PRŮHON,	Socháňova	1220/27,	Praha	17	-	Řepy.
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Zápis	k	předškolnímu	vzdělávání	pro	školní	rok	2018/2019
Rada se seznámila a souhlasila s místem, termínem a dobou zápisu k předškolnímu vzdělávání pro 
školní rok 2018/2019. Zápis proběhne ve dnech 9. 5. 2018 a 10. 5. 2018 od 10 do 12 hodin a od 14 
do 17 hodin na těchto místech:
•  MŠ Bendova, Praha 6 - Řepy, Bendova 1/1123,
•  MŠ Laudova se spec. třídami, Praha 6 - Řepy, Laudova 3/1030,
•  MŠ Socháňova, Praha 6 - Řepy, Socháňova 23/1176,
•  MŠ Pastelka, Praha 6 - Řepy, Španielova 27/1316

Přerušení	provozu	v	mateřských	školách	a	zajištění	náhradního	prázdninového	provozu	
mateřských	škol	MČ	Praha	17	v	červenci	a	srpnu	2018
Rada se seznámila a souhlasila s termínem přerušení provozu mateřských škol a zajištěním ná-
hradního prázdninového provozu v červenci a srpnu 2018.
1)  s přerušením provozu všech mateřských škol ve dnech 2. 7. – 4. 7. 2018 a 23. 7. – 10. 8. 2018  

z technických důvodů,
2)  s termíny náhradního prázdninového provozu: MŠ Bendova od 9. 7. – 20. 7. 2018, 

MŠ Pastelka 13. 8. – 17. 8. 2018 a MŠ Laudova 20. 8. – 31. 8. 2018.

Stanovení	počtu	23	členů	Zastupitelstva	městské	části	Praha	17	podle	§	88	odst.	1	zákona	
č.	131/2000	Sb.,	o	hlavním	městě	Praze,	ve	znění	pozdějších	předpisů,	volených	pro	příští	
volební	období	v	komunálních	volbách	v	roce	2018
Rada projednala, souhlasila a doporučila ZMČ schválit stanovení počtu 23 členů Zastupitelstva 
městské části Praha 17 podle § 88 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve 
znění pozdějších předpisů, volených do Zastupitelstva městské části Praha 17 pro příští volební 
období volených v komunálních volbách v roce 2018.

Rozšíření	využití	DPS	(domu	s	pečovatelskou	službou)
Zastupitelstvo se seznámilo s návrhem, který se týká rozšíření využití domu s pečovatel-
skou službou (DPS) o dostupné bydlení a možnost využití bytů určených k dostupnému byd-
lení i pro občany HMP. Zastupitelstvo schválilo, z důvodu podání žádosti o finanční pod-
poru z Fondu rozvoje dostupného bydlení na území hl. m. Prahy; s rozšířením využití Domu  
s pečovatelskou službou (DPS) o dostupné bydlení a s poskytnutím bytů určených jako dostup-
né bydlení i pro občany HMP, a to v tomto poměru:
•  50 bytů DPS pro obyvatele MČ Praha 17,
•  38 bytů pro dostupné bydlení, z nichž 29 bytů bude v trvalé dispozici HMP a 9 bytů 

pro obyvatele MČ Praha 17.
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Vážení čtenáři,
je tady duben a já věřím, že s ním přichází 
definitivně jaro, sluníčko a teplo… Dou-
fám, že k jarní dobré náladě přispějí i dob-
ré zprávy, které zlepší život nás všech tady 
v Řepích, a které se týkají protihlukového 
tunelu při Slánské ulici.
Po dlouhých jednáních, která jsme vedli se 
zástupci Magistrátu hlavního města Prahy 
a TSK, se snad konečně blýská na lepší časy 
a tento tíživý řepský problém se podaří vy-
řešit. Již v dubnu by měla být zahájena prv-
ní část stavebních prací a do konce roku by 
měl být celý projekt definitivně dostaven. 
Obyvatelé okolních domů se dočkají nejen 
zaslouženého klidu, ale celá lokalita by se 
měla proměnit v moderní upravenou zónu. 
Podrobnosti k této problematice se můžete 
dočíst na straně 11.
Další novinkou, o které informujeme na 
str. 9, je změna majitele OC Ovus. Toto řep-
ské nákupní centrum koupila společnost 
Trikaya a v budoucnu ho čeká rekonstrukce 
a celková modernizace.
Duben však přináší také spoustu zajímavých 
akcí a já bych vás ráda pozvala alespoň na 
některé z nich. Ve čtvrtek 12. 4. si nenechte 
ujít zajímavou besedu v KC Průhon, ve kte-
ré budeme hledat odpověď na otázku „Co 
jíst, abychom byli zdraví?“ A již 14. dubna 
můžete opět Zažít Řepy Jinak – tentokrát 
na Velkém bazaru. Ani letos nebude chybět 
Den Země (24. dubna) a 30. duben samo-
zřejmě bude patřit Pálení čarodějnic.
Na všechny akce vás srdečně zvu, těším se 
na setkání s vámi a přeji vám krásné, poho-
dové, jarní dny!

Vaše starostka
Jitka Synková 

Slovo starostky

Pranostiky na duben

Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto.

Panská láska a dubnový 

sníh za mnoho nestojí.

Je-li duben pěkný, 

bude květen ještě lepší.
Prší-li na svatého Vojtěcha, 
neurodí se švestky.Jasný Jiří - 

pěkný podzimek.

Když stromy v dubnu odkvetou, hojně ovoce ponesou.

30. DUBNA 2018 V16:00 HOD
VENKOVNÍ PLOCHA PŘED RADNICÍ

ULICE ŽALANSKÉHO, ŘEPY

UNIKÁTNÍ OHŇOVÁ SHOW PYROTERRA
VYSTOUPENÍ HUDEBNÍCH SKUPIN 

 KRANZ, VOTCHI
ŠPEKÁČEK A LIMO PRO DĚTI ZDARMA 

PRUTY NA OPÉKÁNÍ VUŘTŮ K DISPOZICI NA MÍSTĚ 
VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍ MASKY

Upoutavka Cary 2018 R17.indd   1 19.03.18   11:24

Po teplém Marku 

se často oc
hlazuje.
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OTÁZKA MĚSÍCE DUBNA

Téma měsíce: Bydlení v Řepích
Proč byste doporučili Řepy k bydlení svému příteli?

V mém životě se vyskytují věci, které zkrátka jsou 
a nejsem schopen vysvětlit proč. Stejně, jako nedo-
kážu vysvětlit, proč miluju svou manželku, tak ne-
umím vysvětlit ani, proč rád bydlím právě tady  :-) 
Protože ale právě moje manželka tu je relativně 
proti mně krátce a než jsme se poznali, nedovedla si 
vůbec představit, že by někdy v Praze žila, vzal jsem 
si jí při hledání argumentů na pomoc. Dnešní odpo-

věď tedy není tak zcela moje, ale snad to vadit nebude. Vězte tedy, proč 
byla právě kvůli Řepům vzata Praha na milost: Je to tu ve městě a přeci 
za městem. Sídliště není jen betonová džungle jako v některých jiných 

městských částech, ale je tu dost prostoru i na zeleň, hřiště, procházku 
s pejsky nebo projížďku s papoušky na kočárku. Možná jste někteří tu 
nezvyklou sestavu už potkali.
Řepy jsou klidné a stranou městského ruchu, přesto ale dobře dostupné 
veřejnou dopravou včetně vlaku. Nově teď ve všední dny je přímé spo-
jení každou hodinu z Hlavního nádraží a cesta je rychlejší než metrem 
a tramvají. Všechno potřebné je po ruce, takže výlety do centra nejsou 
nezbytné.
Kombinace sídliště se starou částí je příjemná, po krátké procházce se 
octnete v prostředí, kde byste ani nevěřili, že jste v Praze a je tu ještě 
větší klid.

Ing. Jan Černý ČSSD

V Řepích jsem svůj domov našla už před mnoha lety 
a přiznávám, že mi opravdu přirostly k srdci. Napadá 
mě řada důvodů, proč bych právě Řepy doporučila 
k bydlení svým přátelům. 
Ale vezmu to hezky od začátku. Pro každého z nás 
je jistě důležité dopravní spojení. A to Řepy mají 
opravdu dobré – tramvají jste za chvilku v centru, 
stejně tak autobusy vás pohodlně dopraví k metru. 

Pro všechny rodiny je neméně důležitá potřebná infrastruktura – i tu 
zde v bohaté míře najdete. Po ruce jsou školky, školy, lékaři, nákupy… 
A musím dodat, že kapacita mateřských a základních škol je dostatečná 
pro všechny zájemce. 

Pokud o víkendu zatoužíte po kousku přírody, opět vám ji nabídnou Ře-
py – ať už se vydáte do lesoparku Na Fialku nebo vezmete kolo a vyrazíte 
po cyklostezce směrem k Hostivicím. A když dostanete chuť na procház-
ku, můžete si vyjít třeba ve směru Řepské naučné stezky, která vás za-
vede až na památnou Bílou Horu. Dalším plusem pro klidné bydlení je 
jistě fakt, že Řepy jsou stabilizovaným místem, kde nedochází k masivní 
výstavbě. Je zde velmi čistý vzduch, a tak i když jste pořád v hlavním 
městě, můžete si dosyta užít čistoty přírody. Ne nadarmo bývají Řepy 
označovány za plíce Prahy.
Pokud všechno tohle sečtu dohromady, vychází mi, že Řepy jsou oprav-
du pohodovým místem pro život všech generací a já věřím v budoucnost 
a rozvoj Řep.

Mgr. Jitka Synková ODS

V Řepích bydlím jen chvíli, přesto bych je doporu-
čila všem svým přátelům. Naleznu tady všechno, 
co potřebuji pro sebe, i své malé děti. Našli jsme 
zde poklidné místo k bydlení, hned u domu máme 
školku a za pár let i školu pro děti. Nechybí tu ani 
poliklinika, obchody i služby. V současnosti jsem 
na mateřské dovolené a moc se mi líbí, že pokud 
nechci, nemusím Řepy vůbec opouštět a v místě 

bydliště navštívím lékaře, dojdu si nakoupit, i s dětmi na hřiště nebo 
na procházku.

Jana Dudková
Do Řep jsem se nastěhoval již před několika lety. 
Původně jsem to bral jen jako přechodný podná-
jem a bylo mi vlastně jedno, v které části Prahy 
budu bydlet. Ukázalo se však, že se mi tu žije ve-
lice pohodlně. Oceňuji zejména dobré dopravní 
spojení do centra města – a to jak při cestě do 
práce, tak třeba večer, když vyrážím za kulturou. 
O víkendu se mi zase líbí blízkost přírody, a když 

mám večer chuť zajít na pivo s kamarády, nabízí mi Řepy několik re-
staurací. Myslím tedy, že ani v budoucnu svou adresu měnit nebudu 
a zůstanu této městské části věrný.

Ondřej Kabelčík

Otázka na příští měsíc: Kriminalita
Co z oblasti prevence kriminality považujete za nejdůležitější a proč?

Chcete-li se k otázce vyjádřit, kontaktujte redakci na e-mail: redakce@praha17.cz
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KULTURNÍ CENTRUM PRŮHON
Socháňova 27, Praha 17 – Řepy

čtvrtek 12. 4. 2018 16:00
CO BYCHOM SI (NE)MĚLI DÁT K VEČEŘI

FILM NA OBRANU JÍDLA
 

Film vychází z bestselleru oceňovaného novináře Michaela Pollana 
a hledá odpověď na zdánlivě jednoduchou otázku: 

Co jíst, abychom byli zdraví? 
Diskusi po skončení filmu s neurofyziologem 

prof. Františkem Vyskočilem  
moderuje Marek Janáč (časopis Vesmír)

OCHUTNÁVKA ZDRAVÝCH VEČEŘÍ

V obcích v okolí Letiště Václava Havla Praha 
leden–červen 2018

Ve čtvrtek 12. dubna v Kulturním centru Průhon, od 16 hodin, mají občané Řep uni-
kátní možnost zhlédnout film „Na obranu jídla“, natočený podle stejnojmenného 
bestselleru Michaela Pollana (Dilema všežravce, Botanika touhy a další). Film hledá 
odpovědi na otázku: „Co jíst, abychom byli zdraví?“
Pollan boří mýty a vyvrací mylné představy. Prostřednictvím nejnovějších vědeckých 
výzkumů ukazuje, jak nám selský rozum a léty prověřená moudrost mohou pomoct 
objevit radost z jídla a přitom se vyhnout civilizačním chorobám, které bývají často 
spojené s moderními stravovacími návyky. 
Michael Pollan nás zavede na planiny Tanzánie, kde poslední kmeny lovců a sběračů 
světa jedí stejně jako naši dávní předci. Zavede nás do Loma Linda v Kalifornii, kde 
se skupina vegetariánských adventistů sedmého dne dožívá vyššího věku než téměř 
všichni ostatní lidé na planetě. A vezme nás i do Paříže, kde se ukáže, jak zdravá 
je francouzská strava vycházející z místních tradic a kultury. Cestou nám Michael 
ukáže, že jsme v důsledku kombinace nesprávných závěrů nutriční vědy a klamavého 
marketingu nahradili skutečné jídlo uměle vyrobenými „substancemi, které se jídlu 
pouze podobají“. Vysvětluje, že řešení našich dietních potíží je ve skutečnosti velmi 
snadné: Jezte jídlo. Ne moc. Převážně rostliny. 
Po filmu proběhne diskuse se známým moderátorem Markem Janáčem (Meteor, Ves-
mír) a neurofyziologem prof. Františkem Vyskočilem. Ptát se budeme nejen na to, 
proč by mělo něco tak samozřejmého, jako je jídlo, potřebovat obranu, ale i nakolik 
se zjištění Michaela Pollana vztahují i na naši, českou a středoevropskou kuchyni. 
Také konzumujeme místo skutečných potravin jejich umělé náhražky? Jíme také 
dobrovolně jedy, které nám způsobují civilizační choroby a zkracují život? Víme, co 
dáváme našim dětem a jak tím ovlivňujeme celý jejich budoucí život? 

Petr Mezera

Na obranu jídla – s Markem Janáčem 
a prof. Františkem Vyskočilem

V podvečer 21. března se v KC Průhon konalo veřejné projednávání MAP 
Praha 17. Hlavním cílem tohoto strategického dokumentu je rozvoj kvalit-
ního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Díky spolupráci zři-

zovatelů škol a ostatních aktérů ve vzdělávání může docházet k plánování 
partnerských aktivit, výměně poznatků a řešení specifických problémů 
a potřeb.

Občané byli seznámeni se strukturou Místního akčního plánu, byly připra-
veny ukázky priorizovaných témat Strategického rámce – přehled investič-
ních a neinvestičních prostředků, hovořilo se o probíhajících projektech 
v mateřských a základních školách. 
Zmíněn byl projekt „Zdravé zoubky“, který byl realizován v mateřských 
a základních školách. Diskutovány byly také další akce, z nichž můžeme 
jmenovat plánovanou dubnovou výstavu knih v knihovně KC Průhon. Pro-
běhne také sportovní anketa (viz strana 16 tohoto zpravodaje) a projek-
ce filmu „Na obranu jídla“ s besedou na téma „Co bychom si neměli dát 
k večeři“ (viz níže). V červnu se budou konat Sportovní hry pro všechny 
mateřské i základní školy. 
Přítomní byli také seznámeni se závěry dokončené analytické části. Zde 
mimo jiné byla zmíněna dostatečná kapacita řepských škol a školek, která 
v současné době uspokojí všechny řepské zájemce. V budoucnu je počítáno 
s poklesem počtu dětí, které by školy využily ke snižování počtu dětí ve 
třídách, což by pomohlo dalšímu zkvalitňování výchovy i vzdělávání. Na 
druhé straně je třeba zmínit nárůst počtu dětí v MČ Praha Zličín, kde je 
kapacita škol vzhledem k výstavbě do budoucna nedostačující. Jako velmi 
kvalitní byla také hodnocena kvalita vzdělávání v ZUŠ Blatiny.
Závěrem veřejného projednávání byly zodpovězeny dotazy občanů. 

Mgr. Naděžda Zemanová,
vedoucí Odboru školství a kultury

Veřejné projednání MAP PRAHA 17

Foto: -ras-

M A P
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Již za pár dní odstartujeme opět trochu netradiční událost. Jak sám ná-
zev napovídá, půjde o akci zdánlivě obchodního charakteru, ale nebyli 
bychom to my, abychom do toho nevnesli ono příslovečné „JINAK“. Pod 
hlavičkou Zažít Řepy Jinak jsme pro vás připravili na druhou dubnovou so-
botu, specifickou burzu, na kterou můžete přinést věci, kterých se chcete 
zbavit a prodat je anebo dokonce a vlastně především můžete přinést věci 
a dát je zdarma k dispozici a radovat se nad tím, že najdou svého nového 
majitele. O spolupráci na této akci jsme opět požádali garanta řepské kul-
turní fronty, tedy Kulturní centrum Průhon, které nám poskytlo prostory 
a celá burza proběhne na chodbách a ve foyer této instituce. Burza bude 
koncipována do tří sekcí. Sdílený bazar, do kterého můžete celý den při-
nášet věci, které je vám líto vyhodit a o kterých víte, že už je jen těžko 
prodáte. My vám je pomůžeme roztřídit a vystavit a vy pak můžete trávit 
volný čas průzkumem celého bazaru, občerstvit se u stánků anebo jen tak 
klábosit. Věci do sdíleného bazaru můžete přinášet celý den. 
Druhou sekcí je standardní prodejní burza věcí s ještě nějakou přidanou 
nebo srdeční hodnotou. Ta bude probíhat v chodbách celého KC Průhon 
a jako jediná je zpoplatněna. Místo na prodejní burzu je možné rezervovat 
na níže uvedeném emailu nebo rovnou zakoupit v knihovně KC Průhon. 
Poplatek činí 100 Kč a v den konání akce vám bude vracena záloha 50 Kč. 
Třetí sekcí je pak dětský prodej. Pokud se vám zdá, že mají vaše děti přes-
příliš hraček, pošlete je k nám, nechť v sobě probudí nebo vycizelují svůj 
obchodní talent. Má to několik velkých výhod. Zabavíte své děti na celou 
sobotu, vyklidíte dětský pokoj a ušetříte na kapesném, protože si na něj 

vaše droboť vydělá pár drobných. Stejně jako sdílený bazar je dětský pro-
dej zdarma. Jenom je z důvodu kapacity zapotřebí si místo dopředu rezer-
vovat rovněž na přiloženém emailu. Ve spolupráci s MC Řepík bude pro ty 
nejmenší připraven dětský koutek a kreativní dílnička. 
Před kulturním centrem bude opět nachystáno několik stánků s občerstve-
ním. Pivo ze soukromého pivovaru Dachovar, víno od manželů Maděryčo-
vých, bez kterých, jak jsem se již mnohokrát vyjádřil, by to nešlo, šťavnaté 
hamburgery od Kaiser Burgeru a také osvědčené Mini donuty. Od 15 hodin 
se mohou děti těšit na pravidelnou divadelní pohádku v sále KC Průhon, 
tentokrát v podání divadla Pruhované panenky s názvem Kryštůfek a lesní 
bytosti. A jaké věci do Velkého bazaru můžete přinášet nebo prodávat? 
Prakticky cokoliv. Oblečení dospělácké i dětské, keramiku, porcelán, skle-
něné nádobí, umělecké předměty, vybavení domácností, sportovní náčiní 
nebo jenom nevhodné dárky. Samozřejmě můžete přijít jen tak na „ču-
mendu“, poklábosit se sousedy, strávit příjemnou sobotu a třeba si nako-
nec něco odnesete.

Velký bazar bude probíhat v	sobotu	14.	4.	2018	v	KC	Průhon	od	10	do	18	hod.	
a pro další informace nás můžete sledovat na FB profilu Zažít Řepy nebo 
FBudálosti Velký bazar. Anebo nám můžete napsat na dirbak@seznam.cz

Těšíme se na vás!
Za tým Zažít Řepy Jinak 

Josef Dirbák – soused 

#Zažít Řepy Jinak – Velký Bazar

BAZARBAZAR
14. 4. 2018 OD 10 HOD

Sekce bazaru
• sdílený bazar - zdarma přines, zdarma odnes

• prodejní bazar - přijď a prodej věci, které mají ještě hodnotu
• dětská burza - dejme prostor i našim dětem obchodovat

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

Akce vznikla ve spolupráci s KC Průhon.  
Kontakt: dirbak@seznam.cz, nebo tel:777 104 677

 Máte doma věci, které už neprodáte, 
ale je vám líto je vyhodit?

Využijte netradiční možnosti  
a přineste je na naší burzu!

Prostor pro sdílený bazar a dětskou burzu bude poskytnut ZDARMA,
pro poskytnutí prodejního místa nás kontaktujte na dirbak@seznam.cz

Dejte věcem možnost najít nového majitele a prodlužte jejich životnost.
Do teď dělaly radost vám, tak ať dělají radost někomu dalšímu.

Bazar jako společenská událost
Nemusíte nic nosit, třeba si naopak něco odnesete!

Navštívit můžete rovnou i DIVADLO pro děti „Kryštůfek a lesní bytosti“
v sále KC Průhon (vstupné 40 Kč).

Čeká vás DOPROVODNÝ PROGRAM a OBČERSTVENÍ.

bazar upoutavka 04-18.indd   1 23.03.18   8:23
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V Řepích se žije dobře. Je tu spousta zeleně, ale i zajímavých akcí pro občany. 
Pro rodiny s dětmi vzhledem k občanské vybavenosti skoro ideální místo k ži-
votu. A pokud se vám někde líbí, je přirozené, že vám na okolí záleží. Chcete 
mluvit do toho, co se kolem vás děje – ať už to je výstavba parkoviště, kácení 
stromů nebo třeba plány na novou stavbu. Spousta radnic se pečlivě stará 
o to, aby mohli občané rychle a bez větších překážek připomínkovat chystané 
projekty. Přeci jen, kdo jiný, než místní obyvatelé, zná svoje bezprostřední 
okolí nejlépe? Často mají nejlepší přehled o tom, jak každodenní problémy 
kolem svého bydliště řešit. 
A zde se dostáváme k tomu, co naši řepskou idylu narušuje – po několika 
letech zkušeností s vedením naší MČ musíme konstatovat, že až na výjimky 
(čest Strategickému plánu, do jehož zpracování byli občané příkladně za-
pojeni), máme v Řepích minimální možnosti ovlivňovat dění kolem sebe. 
Má to tři hlavní důvody: 1) neuspokojivý stav informovanosti na webu na-
ší MČ 2) místní časopis, ve kterém mohou občané v rámci speciální rubriky 
vyjadřovat svůj názor, avšak jen na 5–10 řádcích a na otázku vybranou re-
dakcí („líbí se vám v Řepích?“) a konečně 3) chybějící funkční platforma 
pro zpětnou vazbu od občanů, např. facebooková stránka, kde dostanete 
odpověď, kterou si mohou všichni ostatní přečíst. 
Začněme webem. Obvykle je to místo, kde občan rychle a snadno najde 
aktualizované, konkrétní a kompletní informace o všech důležitých věcech 
týkajících se MČ anebo si je může nechat zasílat do emailu. Nic z toho náš 
web neplní. Vezměme si například táhnoucí se projekt parkoviště v Mrkvič ko-
vě: informace o něm jsou na webu zastaralé, poslední aktualizace proběhla 
na konci roku 2016. Přitom to jsou právě takové několikamiliónové projek-
ty, které musí projít územním a stavebním řízením, ke kterým mají občané 
právo zaujmout postoj, vyjádřit se, protože tak velká stavba zásadně změní 
jejich okolí. Bohužel, informace nejsou na stránkách k nalezení, jednoduché 
vyhledávání na nich nefunguje a nikdo je neaktualizuje. A tak se to má té-
měř se všemi projekty, které u nás probíhají (stavba devítipatrového domu 
v Laudově ulici, výstavba Sportoviště Na Chobotě a další). Totéž platí pro roky 
chybějící zápisy z některých důležitých poradních komisí.

Jasně, řeknete si, web je důležitý, ale pokud máme vše 
v místním časopisu, dá se s tím žít. Opak je pravdou. 
Probojovat se s názorem přes redakční radu je téměř ne-
možné – kdo by chtěl napsat víc jak jeden článek ročně 
(příklad jednoho z podepsaných), musí počítat s tím, že jeho jméno bude 
propíráno na jednání zastupitelstva. Stejně tak to je s opozicí: ta je drže-
na zkrátka otázkami, na které může odpovídat jednou do měsíce dle losu, 
přitom ty otázky jsou často zcela vzdálené hlavním problémům, které by se 
měly řešit. V Řepích není kde parkovat, chátrá protihlukový tunel ve Slánské 
a projekty jsou zpožděné o měsíce, ne-li roky, ale člověk se může dočíst, jaký 
má ten který zastupitel názor na chřipku. 
Poslední záchranou by mohl být Poradní sbor. Víte o jeho existenci? Víte, 
že je momentálně stále 11 neobsazených okrsků z 18 a že se radnice nijak 
nesnažila o to, aby informovanost občanů o tomto orgánu byla vyšší? Mož-
nost stát se novým členem nevypsala na úřední desku, na web ani na svou 
facebookovou stránku. Objevil se jen kratičký článek v listopadové Řep ské 17. 
O termínech jednání informuje kancelář starostky prostřednictvím emailu 
pouze určité osoby. Občané, kteří by se chtěli na své zástupce okrsků se svými 
podněty obrátit, o termínech dopředu neví. Zjistit, do jakého okrsku patří-
te a kdo je váš zástupce, také není nejlehčí úkol. Jednání nemá žádný řád, 
účastníci neznají okruh témat, nemohou se tedy na příspěvky svých kolegů 
dopředu připravit. Zápisy jsou zveřejňovány s velkým zpožděním. Prostě ni-
kdo neví, co a kdy se bude projednávat. Člověka pak napadá, zda má radnice 
skutečně seriózní zájem o zpětnou vazbu občanů.
Sečteno podtrženo, řepský občan má jen velmi málo možností zapojit se do 
utváření budoucnosti Řep. To je však špatně pro obě strany: radnice nemá 
cennou zpětnou vazbu o zásadních problémech naší MČ, a že jich není málo, 
a občanům před domy mizí stromy, rostou betonové plochy nebo jim bez pra-
videlných informací o skutečném stavu před očima chátrá protihlukový tunel. 

J. Češková, M. Doležalová, T. Doležal, L. Pokorný,  
I. Rousková, I. Růžičková, I. Štětinová, F. Veselý

Aktivní řepský občan – stojíme o něj?

dovolte mi, abych krátce reagovala na dopis „Aktivní řepský občan – sto-
jíme o něj?“ V čele řepské radnice jsem již třetí volební období. Za tu dobu 
znám osobně poměrně velkou část místních obyvatel, ale stále poznávám 
nové. Jsem ráda za jakoukoliv zpětnou vazbu. S vámi, obyvateli Řep, mlu-
vím nejenom o tom, co se povedlo, ale hlavně s vámi řeším každodenní 
problémy, ale i to, jak bychom si přáli, aby naše městská část vypadala, 
aby byla ještě lepším místem pro život. Rozvoj a budoucnost Řep je u mě 
na první místě.
Letos na podzim nás čekají komunální volby. Stejně jako v minulosti se 
v tomto období zvyšuje aktivita opozice nebo nových subjektů, které kri-
tizují naši činnost. Jsou věci, které v Řepích stále čekají na řešení, ale je 
mnoho projektů a aktivit, které jsme úspěšně dokončili. V dopise, na který 
těmito řádky reaguji, je hlavní kritikou komunikace úřadu s vámi, obča-
ny. Musím se přiznat, že zde vidím určité nedostatky, které se ale snaží-
me postupně odstraňovat. Jako hlavní platforma pro informace z radnice 
nám slouží zpravodaj Řepská 17, kde pravidelně informujeme o aktuálních 
problémech, které řešíme (jako např. protihlukový tunel, dotační tituly…) 
a také o celkovém dění v Řepích. Zde připravujeme změnu vzhledu tak, aby 
byl zpravodaj přehlednější. 
Vývoj v elektronické komunikaci je překotný a úplně se nám, jako jedné 
z nejmenších městských částí, nedaří držet krok s dobou. Webové strán-
ky byly ve své době na dobré úrovni. S přibýváním informací se staly ale 
nepřehledné. Proto nyní řešíme jejich technické a grafické zpřehlednění.  
Facebook je moderní platformou a rádi bychom jej využívali nejenom 

k oznamování plánovaných kulturních a společenských akcí nebo k aktuál-
ním informacím z městské části, ale i k rychlejší komunikaci s občany. 
Je ale otázkou, zda se v naší městské části chceme stále více odcizovat 
a chceme si psát jen elektronicky a bez záruky, že debatujeme skutečně 
s člověkem z Řep. Abychom znali váš názor, uspořádali jsme veřejné setká-
ní na téma „Parkování v Řepích“, o jehož průběhu vás informuje místosta-
rosta Martin Marek na stránkách dubnového čísla Řepské 17.
Můj pohled na vzájemnou osobní komunikaci je pozitivní. Ráda se po-
tkávám s lidmi. A tento můj pohled mě také přivedl k myšlence vytvořit 
Poradní sbor starostky. Poradní sbor je vlastně skupina lidí, s kterými 
se pravidelně setkávám, a diskutujeme témata, která se dotýkají rozvoje 
a budoucnosti Řep. Poradní sbory fungují mimo Prahu 17 ještě v Praze 1. 
O více podobných platformách v Praze nevím. Je mi tedy líto, pokud je mi 
vyčítáno, že za krátkou dobu fungování Poradního sboru o jeho existenci 
neví každý. Do Poradního sboru se může přihlásit každý řepský obyvatel, 
je volen na 2 roky. Za každý volební okrsek může být v tomto sboru jeden 
občan. V Řepích je 18 volebních okrsků, maximální počet členů Poradního 
sboru je tedy 18. Smyslem Poradního sboru je řešit aktuální připomínky 
a podněty, se kterými jednotliví zástupci přijdou. Plán témat proto není 
stanoven předem.

Budu se s vámi proto i nadále velmi ráda osobně potkávat a diskutovat nad 
rozvojem a budoucností Řep.

Mgr. Jitka Synková, starostka

Vážení spoluobčané,
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Velkoobjemové kontejnery  
v DUBNU
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. 

•				 6.	4.	(pá) 14 – 18 hod. Park. u objektu Bílý Beránek (Šímova)

•				 7.	4.	(so) 12 – 16 hod.  Křižovatka ul. Ke Kulturnímu domu x 
U Boroviček

•			13.	4.	(pá) 14 – 18 hod. Parkoviště Hofbauerova x Žufanova

•			19.	4.	(čt) 14 – 18 hod. Parkoviště Na Moklině (u rest. U Hasiče)

•			20.	4.	(pá) 14 – 18 hod. Křižovatka ul. Laudova x K Trninám

•			21.	4.	(so) 12 – 16 hod. Parkoviště Drahoňovského

•			27.	4.	(pá) 14 – 18 hod.  Parkoviště u objektu Bílý Beránek 
(Šímova)

Co	lze	odložit	do	VOK

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

Co	nelze	odložit	do	VOK

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

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

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

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

✗   stavební	suť

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

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

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

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

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

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

UPOZORNĚNÍ	PRO	OBČANY

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

✗   rozpouštědla

✗   kyseliny 

✗  zásady 

✗   fotochemikálie 

✗   pesticidy 

✗   zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti (teploměry) 

✗   olej a tuk (kromě jedlého) 

✗   barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice 

✗   detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky) 

✗   léčiva 

✗   baterie a akumulátory 

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

N

Trasa	B			12.	4.	(čtvrtek)	

•  ul. Skuteckého (parkoviště proti domu 1085) 15.00 – 15.20

•  ul. Laudova (slepé rameno – nad ZŠ) 15.30 – 15.50

•  ul. Nevanova (proti bývalému zdravotnímu  
                           středisku č. 1079)

16.00 – 16.20

•  ul. Nevanova (u prodejny Žabka č. 1050) 16.30 – 16.50

•  ul. Mrkvičkova (dle možnosti zastavení) 17.00 – 17.20

•  ul. Na Fialce I. 17.30 – 17.50

•  ul. Brunnerova (parkoviště) 18.00 – 18.20

•  křižovatka ul. Březanova - U Boroviček 18.30 – 18.50

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

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

Biovoky jsou financovány z prostředků Magistrátu hlavního města Prahy. 

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

Stanoviště	BIOVOK:	 DUBEN

•	 	 8.	4.	(ne)	 		 9–12	hod.	 Park.	Na	Moklině	(u	rest.	U	Hasiče)

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

•	 22.	4.	(ne)	 	13–16	hod.		 Křižovatka	ul.	Laudova	x	K	Trninám	

•	 29.	4.	(ne)	 	13–16	hod.		 Ke	Kulturnímu	domu	x	U	Boroviček

Přistavované kontejnery budou s obsluhou.

Kam s bioodpadem

Ing. Vladimíra Šrámková, 
Odbor životního prostředí a dopravy
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Malý	příspěvek	k	zamyšlení

Vážení čtenáři,
minulý měsíc nám do redakce přišel tento příspěvek, 
který považujeme za velice podnětný a hodný 
zamyšlení…

Dobrý den,
nechtěla jsem Vás obtěžovat, ale bohužel jiné východisko nevidím. Za 
Řepíkem a za školkou Pastelka je udělána pěší zóna, ale spíše než pěší 
mi přijde jako venčící. Je tam neustále velké množství psů pobíha-
jících na volno a na chodníku a trávě samé psí exkrementy (přitom 
jsou tam koše), takže se tam pomalu bojíte jít s malým dítětem, nebo 
vůbec jít, abyste do něčeho nešlápli. Dalo by se něco o tomto problé-
mu napsat, aby si lidé uvědomili, že po mazlíčcích se uklízí? Není to 
problém jen tam, ale myslím i celého sídliště, pejskařů je tady dost, 
ale málokdo se ohne a sebere „TO“, přitom by si „TO“ v obýváku taky 
nenechali.
Nechci si stěžovat, v Řepích bydlím už přes 30 let a nechci, aby se 
takové pěkné místo topilo v něčem takovém, jako jsou exkrementy 
všude na chodnících apod.

Děkuji, Vaše čtenářka

V úterý 24. dubna 2018
od 10 do 16 hodin
se již tradičně u ZŠ Jana Wericha,  
Španielova 19/1111, 163 00 Praha 6 - Řepy koná

Den Země
Záštitu nad akcí převzala Městská část Praha 17 v čele se 

starostkou Mgr. Jitkou Synkovou. V tomto roce se budeme 
kromě témat ekologických věnovat ještě potravinám, které jíme 
a jak s nimi zacházíme v rámci vlastního tématu „Víte co jíte?“. 

Tímto zaměřením bude doplněn projekt realizovaný v rámci 
MAP Praha 17 „Sportujeme i zdravě jíme“.

Na jednotlivých stanovištích mohou vyzkoušet děti, žáci i jejich 
rodiče své dovednosti a znalosti a vyhrát drobné ceny. Mateřské 

školy budou vyzdobeny galerií na plotech na stejné téma.

Mgr. Naděžda Zemanová, Odbor školství a kultury

Společnost, která se dosud specializovala převážně na bytovou výstavbu 
v Brně, bude obchodní centrum podle svých slov rekonstruovat. Star-
ší budovu obchodního centra OVUS by Trikaya ráda v nejbližších letech 
zrekonstruovala, aby centrum získalo modernější styl, který odpovídá 
nakupování v dnešní době. 
Cílem obchodního centra Řepy není konkurovat velkému shopping parku 
na pražském Zličíně, který je kousek odtud, ale mělo by být první volbou 
pro obyvatele z nejbližšího okolí, kteří se tu budou po rekonstrukci cítit 
ještě příjemněji. 
Stane se z něj centrum nakupování a Trikaya sem bude chtít ve větší mí-
ře přivést další služby včetně zdravotní péče. Ve spolupráci s městskou 
částí Praha-Řepy by se mělo k lepšímu proměnit i bezprostřední okolí 
obchodního centra. 
„S novými majiteli OVUSu jsem již osobně jednala. Bližší plány společ-
nosti na rekonstrukci obchodního centra ještě nejsou k dispozici. Za 
městskou část budu ale i nadále se zástupci firmy Trikaya v kontaktu 
a budeme jednat jak o podobě rekonstrukce, tak o nabídce služeb tohoto 
nákupního centra,“ uvedla starostka Jitka Synková.

-red-

OVUS má nového 
majitele. Centrum 
čeká rekonstrukce.
Obchodní dům OVUS koupila brněnská společnost Trikaya, 
která zároveň koupila obchodní centrum Futurum v Brně.
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První čtvrtletí letošního roku se neslo 
v duchu blýskání se na lepší časy 
v jednom z nejpalčivějších problémů naší 
městské části, a tím je chátrající torzo 
protihlukové stěny při ulici Slánská.

Dne 8. března bylo vydáno územní rozhodnutí 
a souběžně s ním se intenzivně pracuje na doku-
mentaci ke stavebnímu povolení.
Celá „Akce PHS“ bude rozdělena do dvou etap. 
První z nich bude demolice stávající konstrukce 
a realizace nového veřejného osvětlení. Druhou 
etapou pak výstavba vlastního protihlukového 
opatření. 
A co je nejpodstatnější? Dočkáme se ještě letos! 
První etapa prací má být dle písemného vyjád-
ření investora (TSK) zahájena v dubnu a vlastní 
výstavba nové protihlukové stěny v říjnu letoš-
ního roku. 
Jsme velmi rádi, že po letech a bezpočtu jedná-
ní o výstavbě nové protihlukové stěny jsme se 
dočkali. Jednání jsou u konce a přinesla kýžený 
výsledek. Tato řepská lokalita se výrazně změní. 
Stane se přívětivější a upravenou. A především 
se všichni občané žijící v přilehlých domech 
 doč ka jí zaslouženého klidu. 

Martin Marek,
zástupce starostky

Realizace protihlukové stěny je tu!

Vizualizace



První březnový den se v řepském KC Průhon 
uskutečnilo veřejné setkání na téma parkování 
v Řepích. O debatu byl velký zájem, což dokazo-
val zaplněný sál. Za městskou část se účastnila 
starostka Mgr. Jitka Synková, místostarostové 
Martin Marek a Jiří Masopust a vedoucí Odboru 
životního prostředí a dopravy Mgr. David Zlatý. 
Dále se účastnili zástupci Městské policie, ře-
ditel obvodního oddělení Ing. Hynek Svoboda 
a vedoucí okrsku Vladimír Bernát. Posledním 
hostem byl Ing. Libor Šíma, vedoucí oddělení 
organizace dopravy Magistrátu hl. m. Prahy. 
„Chtěla bych poděkovat všem občanům Řep, kte-
ří přišli debatovat na téma parkování. Nechceme 
rozhodovat od stolu a zajímá nás názor místních 
na řešení parkování v naší městské části“, vy-
světlila důvod organizace debaty starostka Jitka 
Synková.
V úvodu se ujal slova místostarosta Martin 
Marek, který přítomné seznámil s aktivitami 
radnice, které vedou ke zlepšování parkování 
v Řepích. Parkování se podle jeho slov zhorši-
lo postupným zavedením zón placeného stání 
v Praze 5 a Praze 6 a také zpoplatněním parko-
vání u Metropole Zličín. Městská část v posled-
ních letech rozšířila počty parkovacích stání 
v ulicích U Boroviček, Na Bělohorské pláni, 
Opuková, Žufanova, Bendova, Drahoňovského, 
Na Moklině a u polikliniky. Aktuálně vznikne 
nová parkovací plocha v ulici Mrkvičkova s dal-
šími 104 parkovacími místy. Výstavba bude 
zahájena ve 2. čtvrtletí letošního roku. „Přes-
tože stále budujeme nová parkovací stání, tak 
je jejich počet nedostatečný. Představili jsme 
proto i studii na rozšíření parkovacích stání 
v ulicích Drahoňovského a Skuteckého, kde 
by díky výstavbě nadzemního podlaží, stejné-
ho jako u Hornbachu, vznikla další parkovací 

stání. Stále jsem ale přesvědčen, že řešením 
bude takzvaná Celopražská parkovací zóna. Je 
pro nás důležité, abychom jako Pražené mohli 
zaparkovat i v dalších městských částech. Zá-
roveň musí magistrát budovat P+R parkoviště 
pro lidi, kteří do Prahy dojíždí zejména za pra-
cí. Pomoci by měl i plánovaný parkovací termi-
nál na Zličíně. Mrzí mě, že nepřišel radní pro 
dopravu, pan Dolínek, který původně přislíbil 
účast, a neodprezentoval návrh na vytvoření 
celopražské zóny“, uvedl místostarosta Marek.
Zástupce magistrátu Ing. Libor Šíma představil 
aktuální řešení zón placeného parkování v Pra-
ze. Naznačil také hlavní myšlenku Celopraž-
ské parkovací zóny, ale bez bližších informací. 
„S magist rátem jsme z naší iniciativy již vyřešili 
částečnou přeměnu parkoviště před  krema toriem 

Motol, kde vznikne 100 parkovacích míst systé-
mu P+R, a tím by se mělo ulehčit i při parkování 
v Řepích“, dodal místostarosta Marek.
Zástupci Městské policie pohovořili o jejich 
možnostech řešení „špatného“ parkování. Z je-
jich pohledu se snaží být benevolentní, zejména 
v místech, kde je parkování kritické – jako zmí-
něná Mrkvičkova ulice. Ovšem pokud někdo na-
hlásí špatně parkující vozidlo, musí tuto událost 
řešit jako přestupek.
Následná diskuse se nesla v duchu výměny názo-
rů. Padly například návrhy na budování parko-
vacích výtahů, zjednosměrnění ulice Drahoňov-
ského, debata se dotkla i placených parkovišť, 
která jsou na území Řep. Jejich správa by měla 
v letošním roce přejít pod Magistrát hlavního 
města Prahy. Ing. Šíma ale nedokázal odpo-
vědět na otázku, zda, a případně jak, se změní 
podmínky placeného parkování.
Poté představili pánové Stejskal a Eger svůj 
 návrh na zbudování třípatrového parkoviště 
v ulici Skuteckého. „Chtěl bych poděkovat obě-
ma pánům za jejich iniciativu. Tímto návrhem se 
budeme zabývat na nejbližší dopravní komisi, 
na kterou budou samozřejmě pozváni,“ doplnil 
místostarosta Marek.
V závěru debaty představila starostka Jitka Syn-
ková záměr uspořádat anketu na téma parkování 
mezi obyvateli Řep. „V dubnu plánujeme vyhlásit 
anketu, kde se chceme občanů zeptat na možné 
formy řešení parkování u nás v Řepích. Anketa 
bude vyvěšena na webu městské části a zároveň 
budou v ulicích Řep studenti Vysoké školy regio-
nálního rozvoje – AMBIS“ informovala starostka 
Synková. „S výsledky vás následně seznámíme 
v nejbližším čísle Řepské 17“.

-mish-
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Foto: -mish-

Kam s nimi aneb jak budeme parkovat v Řepích?

Foto: -mish-



Programy pro řepské seniory duben 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	 dubnu:	 3.	 4. Volný program, 
10.	4.	Beseda s panem Kratochvílem na téma 
Jeruzalém, 17.	4. Volný program, 24.	4. Služby 
na podporu komunikace při poruchách sluchu 
v seniorském věku.

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	 dubnu:	 2.	 4.	  Státní svátek – za-
vřeno, 9.	4. Zavřeno, 16.	4. Křížovkářský den, 
23.	4. Vítání jara s květinami, 30.	4. Čarodějné 
pondělí.

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	 dubnu:	 4.	 4.	 Volný program, 
11.	4. Beseda s Mgr. M. Svobodovou – finanč-
ní gramotnost seniorů, 18.	4.	Volný program, 
25.	4.	Volný program.

Klub	seniorů	Centrum
Setkávání vždy v úterý od 9 do 11 hodin v CSZS, 
Bendova 1121, Praha 17. 
Klub vede Jitka Hanzlová. 
Program	 v dubnu:	 3.	 4. Promítání filmu, 
10.	4. Služby na podporu komunikace při po-
ruchách sluchu v seniorském věku, 17.	4. Volný 
program, 24.	4. Zahrada na jaře - výměna zku-
šeností, poznatky, doporučení.

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	dubnu:	2.	4.	 Státní svátek – zavře-
no, 9.	4. Volný program – jubilanti, 16.	4. Be-
seda s Mgr. M. Svobodovou „Šmejdi“ – po-
kračování, 23.	 4. Beseda s hercem Lumírem 
Olšovským, 30.	4. Cvičení na židlích s pí Vaň-
kovou.

	 3.	duben	–	Korálkové odpoledne v Klubu 17

	 4.	duben	–	Malování a kouzlení v Klubu 17

	 6.	duben	–	Turnaj ve fotbálku

10.	duben	–	Klubová dílnička s čarodějnickou tématikou

11.	duben	–	Jdeme na motokáry Zličín

13.	duben	–	Fimo dílnička

17.	duben	–	Savujeme, malujeme trička

18.	duben	–	Sportovní odpoledne

20.	duben	–	Výroba čarodějných masek

24.	duben	–	Připravujeme se na pálení čarodějnic

25.	duben	–		Pálení Čarodějnic s Klubem 17	–	Odpoledne plné zábavy, 
her a vyhlášení nejlepší čarodějnické masky, i buřtíky 
budou J. „Den otevřených dveří“

27.	duben	–	Odpoledne plné her

INFORMUJEME
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Plán Klubu 17            duben 2018

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

Informace oddělení 
osobních dokladů

Vážení občané,

podívejte se, kdy vám končí platnost 
osobního dokladu (občanského průkazu 
nebo pasu), objednejte se v době, kdy 
si můžete vybrat den i čas, který vám 
vyhovuje. 

Možnost objednání je nejen přes webové 
stránky úřadu, ale též telefonicky na 
podatelně úřadu tel. 234 683 111, kdykoliv 
v úředních hodinách podatelny.
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PLAVÁNÍ pro seniory
KDY:		6.	duben	–	29.	červen,	14.	září	–	7.	prosinec	2018	

Každý	pátek	od:		16	–	17	hod.	–	plavání	max.	15	osob		
17	–	18	hod.	–	plavání	max.	15	osob

Doporučen příchod o 15 min. dříve na převlečení!

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

DOPRAVA:	vlastní,	nejlépe	autobusem	225,	zastávka	Luka

S	sebou:	
✓	 Hygienické	potřeby
✓	 Plavky,	gumovou	obuv	k	bazénu,	ručník

Podmínka	zařazení:
✓	 Občan	městské	části	Praha	17
✓	 Seniorský	věk	60+	
✓	 Nutné	se	přihlásit	předem,	kapacita	bazénu	omezena		

Přihlášky a informace: recepce Centra sociálně zdravotních služeb, 
osobně nebo na tel.: 235 314 141, mobil   777 575 117 

ZDARMA!!!

Komunitní centrum Řepy – program aktivit na duben

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

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

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

Středa	 9.30	–	10.30	hod.	Zdravotní	cvičení
18	–	19	hod.	Jóga	pro	seniory
poslední středa v měsíci – odborná	přednáška	z	oblasti	finanční	gramotnosti	a	bezpečnosti	seniorů:
25. 4. od 13 hod. – Bezpečnost a ochrana soukromí v online prostředí

Čtvrtek 12.30	–	13.30	hod.	Jóga	pro	seniory
13.30	–	15.30	hod.	Podpora	zdravého	životníhu	stylu
Téma	měsíce:	Duben	měsíc	bezpečnosti
 5. 4. – Aktivně a bezpečně ve stáří – úvodní přednáška (Celesta Praha, z. ú)
12. 4. – Bezpečný domov – workshop
19. 4. – Prevence domácího násilí – workshop
26. 4. – Bezpečnost ve venkovním prostoru – workshop

Pátek 7.30	–	8.30	hod.	Zdravotní	cvičení

ČAPS
ČESKÁ ASOCIACE

PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Bližší informace na recepci CSZS  
tel. 235 314 141/777 575 117.

Počet míst je omezen!
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Centrum sociálně zdravotních služeb 
pod záštitou MČ Praha 17 

pořádá ve dnech

25. a 26. dubna 2018 

výlet na zámek Sychrov.



2.	4.	Velikonoční	koncert	v	podání	Břevnovského	chrámového	sbo-
ru a orchestru pod vedením Adolfa Melichara, na programu: W. A. Mo-
zart, F. X. Brixi, A. Dvořák, M. Frisina a L. Koželuh.
Kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné, od 17 hod.

5.	4.	Pěvecký	koncert	studentů	a	hostů	profesorky	a	operní	pěvkyně	
Virginie	Walterové s překvapením, účinkují: Eliška Vernerová, Adéla Kli-
mešová, Natálie Dudová, Sára Galbavá, Václav Mašek, Jonathan Ditrich, 
Martin Kihoulou, klavírní doprovod: prof. Miroslav Navrátil, na progra-
mu: písně, operní árie a operetní duety skladatelů L. Janáčka, B. Marti-
nů, W. A. Mozarta, G. Pucciniho, J. Křičky, E. Griega, O. Nedbala aj.
Refektář, vstupné dobrovolné, od 15. 30 hod.

15.	4.	Německé	a	francouzské	baroko, na programu skladby: G. Ph Te-
lemanna, J. J. Quantze, J. S. Bacha, G. F. Händela, J. M. Leclaira 
a J. Ch. Naoudo ta, účinkuje: Duo Dacapo (Kateřina Macourková Hlavá-
čová – flétna, Michal Macourek – klavír).
Kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné, od 17 hod.

20.	4.	Flétna	a	klavír – jarní koncert žáků Zuzany Hrbkové z KC Průhon.
Refektář, vstupné dobrovolné, od 17 hod.

22.	4.	Oslava	vzkříšení	–	Resurrectionis	celebratio v podání vokálního 
společenství Cantio, na programu: česká a latinská středověká a rene-
sanční hudba. 
Kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné, od 17 hod.

24.	4.	Setkání	generací – hudebně zábavný program pro seniory v podá-
ní studentů Gymnázia Nad Alejí.
Denní stacionář, vstup volný, od 10 hod.

24.	4.	Studentská	vernisáž	výtvarných	děl	a	filmové	projekce na té-
ma stáří jako obdarování a další vrcholná fáze života (projekt vznikl ve 
spolupráci studentů Mensa gymnázia a seniorů v Domově sv. Karla Bo-
romejského).
Refektář, vstup volný, od 15 hod.

26.	4.		Koncert	studentů	Gymnázia	Nad	Alejí, na programu: Truvérská 
mše od P. Ebena, skladby W. A. Mozarta, L. van Beethovena, J. S. Bacha, 
J. F. F. Burgmüllera, C. Czerného a  středověké tance v podání komorního 
souboru. 
Kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné, od 18 hod.

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

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

přihlásit na e-mailu: kultura@domovrepy.cz 

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

Spojení:	bus	č.	164,	zastávka	Škola	Řepy.
K	Šancím	50,	Praha	17	-	Řepy,	tel.:	277	003	564,	774	401	337,	
www.domovrepy.cz.	
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Domov	sv.	Karla	Boromejského	 program na duben 2018

ŠACHOVÝ TURNAJ
21. 4. 2018 Sokolovna Řepy
O pohár starostky MČ Praha 17

Šachový turnaj pro amatérské i registrované šachisty.
Systém hry: 2 x 13 minut + 3 sek. na tah. 9 kol Švýcarským systémem. 

Přihlášky přijímá:  
Odbor kanceláře starostky, ÚMČ Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6 - Řepy.  

E-mail: radka.khollova@praha17.cz, tel.: 234 683 545.  
Info: Bc. Václav Dbalý, e-mail: wacurabu@seznam.cz 

Doprava MHD do Řep: Tram 9, 16, bus 180, 225. Bus 164, zastávka Škola Řepy.

Městská část Praha 
17 - Řepy pod záštitou 
starostky Jitky Synkové 
pořádá v sobotu  
21. 4. 2018 šachový turnaj 
pro šachové amatéry  
i registrované šachisty.

Sokolovna Řepy
Na Chobotě 125/2b
163 00  Praha 6 - Řepy
Prezence 9:00 - 9:50 hod
Zahájení turnaje 10:00 hod
Turnaj řídí:  
Bc. Václav Dbalý

upoutavka sachy 04-18_navysku.indd   1 23.03.18   9:02



PROGRAM DUBEN 2018 

LiStOVáNí: Nejlepší  
kniha o fake news!!!

Divadlo pro děti:  
O Ježibabákovi

Divadlo pro děti:  
Kouzelná lucerna

Divadlo pro děti: Kryštůfek 
a lesní bytosti

Velký bazar!

Divadlo pro děti:  
O princezně Mlsalce

Literární klub:
Sdílejte čtenářské zážitky Slyšeli jste zprávu, že Miloše Zemana můžete přijít volit až v druhém kole, 

nebo o raketě mířící na Hawai? Jak jistě víte, zprávy to byly falešné. Média, 
politici, sociální sítě - dohady o tom, kdo, jak a proč se nás snaží dezinfor-
movat. Jedná se o fenomén posledních let, nebo jsou tu s námi, šikovně 
skryté, už dlouhá staletí? Jak se proti nim bránit? Kniha Nejlepší kniha o 
fake news!!! Přiměje čtenáře přemýšlet nad informacemi kriticky, ale bez 
zbytečné paranoie. LiStOVáNí navazuje na úspěšnou adaptaci „Ekonomie 
dobra a zla“ a přináší na jeviště opět další vysoce aktuální vědecko-na-
učný text, vtipnou, neotřelou scénickou formou. Účinkují: Alan Novotný 
(alt. Jan Brožek, Petra Bučková) a Jiří Ressler. Délka: 50 min. Autoři: Zvol si 
info, Miloš Gregor, Petra Vejvodová. Společenský sál KC Průhon. (vstupné 
100 Kč základní/ 80 Kč studenti a senioři)

Ježibabák je jiný, než zbytek jeho čarodějnické rodiny. Nestraší a neškodí 
lidem, místo toho, všechno poplete. Jednou se do Ježibabákovi chatrče 
schová vesnické děvče Eliška před bouřkou. A protože vidí v Ježibabákovi 
dobro, snaží se z něj udělat člověka. Brání jí ale čarodějnice Haračára. Jak 
pohádka nakonec skončí? Podaří se z Ježibabáka udělat člověka a zvítězí 
dobro nad zlem? Hraje: Milan Duchek. Délka: 60 min. Společenský sál KC 
Průhon. (vstupné 40 Kč)

Divadlo volně na motivy pohádky H. Ch. Andersena „Křesadlo“ vypráví 
příběh prince Jonatána, který se vrací ze světa domů. Pohádková kome-
die plná písniček vás zavede do začarovaného lesa k zlé čarodějnici, která 
přichystá pro prince řadu překážek a lstí. Ustojí princ zákeřné síly čaroděj-
nice? Přijďte se podívat, jak představení skončí a zda vše dobře dopadne. 
Představení vhodné pro děti: od 3. do 10. let. Hraje: Kulturní pořady. Spo-
lečenský sál KC Průhon. (vstupné 40 Kč)

Ztratit se v lese dá snadno, něco o tom ví i Kryštůfek. Naštěstí má dob-
ré srdce, vše je mu proto nakloněno. Zjevují se mu bytosti, které běžně 
vidět nemůžeme. Spatří paní vodu, krále stromů, či vílu květin, kteří mu 
pomohou najít cestu zpět k jeho tatínkovi. Hraje: Pruhované panenky. 
Společenský sál KC Průhon. (vstupné 40 Kč)

Máte doma věci, které už neprodáte, ale je vám líto je vyhodit? Přineste 
je na naši burzu! Dejte věcem možnost najít nového majitele a prodlužte 
jejich životnost. Do teď dělaly radost vám, tak ať dělají radost někomu dal-
šímu. Sdílený bazar - zdarma přines, zdarma odnes; Prodejní bazar - přijď 
a prodej věci, které mají ještě hodnotu; Dětská burza - dejme prostor i na-
šim dětem obchodovat. Prostor pro sdílený bazar a dětskou burzu bude 
poskytnut ZDARMA, pro poskytnutí prodejního místa nás kontaktujte na 
dirbak@seznam.cz. Nemusíte nic nosit, třeba si naopak něco odnesete! 
Navštívit můžete i divadlo pro děti (vstupné 40 Kč). Čeká vás doprovodný 
program a občerstvení. Prostory KC Průhon. (vstup zdarma)

V pohádkovém království žije princezna Mlsalka, která našla velkou zá-
libu v jídle. Mlsala dokonce tak dlouho, až z toho nakonec onemocněla. 
Děj představení se následně přesouvá do obyčejné chalupy, kde si spo-
kojeně a nerušeně žije pracovitý mládenec. Tedy do té doby než ho nena-
vštíví šeredná rozcuchaná Lenóra. Vše sleduje zpovzdálí vodník a příběh 
se nám začne všelijak zamotávat. Jak se životy všech postaviček propojí? 
To už se nechte překvapit. Hraje: Divadýlko z pytlíčku. Společenský sál KC 
Průhon.(vstupné 40 Kč)

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

ÚTERÝ 20:15

SOBOTA 15:00

SOBOTA 15:00

SOBOTA 15:00

SOBOTA 10:00

SOBOTA 15:00

ČTVRTEK 18:00

17

21

28

14

14

07

05 
19

Výstava: To co je nahoře, 
je také dole

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

SO 9-13
PO-PÁ 9-19
02

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 duben 2018.indd   1 22.03.18   16:30
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Sportovní anketa

M A P
P R A H A  1 7

V rámci Místního akčního plánu Prahy 17, který rozvíjí spolupráci me-
zi zřizovateli, mateřskými školami, základními školami a organizátory 
volnočasových aktivit, vznikl první společný celoroční projekt s názvem 
„Sportujeme	 i	 zdravě	 jíme“.	 Sport a zdravý životní styl jsou aktuální 
a celospolečenská témata a jsou tedy důležitou součástí našeho života.
V rámci tohoto projektu a ve spolupráci s KC Průhon probíhá v dubnu k této 
tématice sportovní	anketa. 
Připravili jsme s pracovními skupinami anketu ke zjištění aktuálních infor-
mací o aktivním sportovním vyžití vás, obyvatel Řep. Co je stejně důleži-
té, je ale i způsob jakým získáváte informace o provozování těchto aktivit 

a vašich přání ohledně jejich sestavy do budoucnosti. S výsledkem vás 
v Řepské 17 seznámíme.

Pomozte	nám	a	vyplňte	svůj	anketní	lístek	od	1.	do	30.	4.	2018	
buď	elektronicky	na	adrese:	https://goo.gl/CLxQz8
nebo	fyzicky	v	časopise	a	vhoďte	do	boxu	na	Úřadě	MČ	Praha	17,	
ve	školách,	CSZS,	DDM	nebo	v	knihovně	KC	Průhon.

Mgr. Naděžda Zemanová,
vedoucí Odboru školství a kultury

Snad jako každoročně prosíme naše občany, aby si důsledně hlídali 
své osobní věci. Od začátku letošního roku jsme přijali či sami nalez-
li desítky osobních dokladů, platebních karet, peněženek, mobilních 
telefonních přístrojů a příručních zavazadel. Občané nejvíce zapomí-
nají své věci u obchodních středisek, na zastávkách MHD a ve vnitřních 
prostorách supermarketů. Vždy se nejprve snažíme všechny zajištěné 
věci vrátit jejich původním majitelům, a to dříve, než nález odevzdáme 

na ztráty a nálezy. Nicméně nás tato činnost značně zatěžuje, zvláště 
když nad rámec svých povinnosti přebíráme nálezy i od třetích osob. 
Stále nás ale nepřestane udivovat nezájem řady vlastníků nalezených 
věcí. Někteří zapomnětlivci si u nás nejsou schopni vyzvednout dokon-
ce ani osobní doklady, peníze nebo mobilní telefony.  

Tomáš Navrátil,
vrchní komisař MP

Ztráty a nálezy

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

1.	 Pohlaví

a)  žena
b)  muž

2.	 Kolik	Vám	je	let?

 

3.	 Kde	žijete?

a)  v Řepích
b)  na Zličíně
c)  jinde (uveďte)

4.	 Jak	často	sportujete?

a)  alespoň 2x týdně
b)  alespoň 1x týdně
c)  příležitostně, ale alespoň 1x měsíčně
d)  méně než 1x měsíčně

5.	 	Kolik	jste	ochotni	zaplatit	za	jednu	
hodinu	sportovní	aktivity?	

a)  méně než 80 Kč
b)  80 až 100 Kč
c)  více než 100 Kč

6.	 Jezdíte	za	sportem	mimo	Prahu	17?

a)  ne, vystačím si s nabídkou zde v Praze 17
b)   občas, sportuji na území Prahy 17, ale za 

některými aktivitami jezdím jinam 
c)  ano, na území Prahy 17 prakticky 

nesportuji

7.	 Jaký	typ	sportu	provozujete	nejradši?

a)  navštěvuji skupinové lekce – aerobní, 
bojové sporty...

b)  kolektivní sporty – fotbal, volejbal, 
florbal...

c)  cvičím raději sám – plavání, posilovna, 
běh...

d)  sportujeme ve dvou – badminton, tenis, 
squash…

8.	 	Jaký	sport	Vám	v	Praze	17	chybí?	
(vypište)

 

 

 

9.	 	Cítíte	se	být	dostatečně	informováni	
o	možnostech	sportovního	vyžití	
na	území	městské	části?

a)  ano
b)  ne (uveďte důvod)   

 

 

10.	 	Odkud	nejčastěji	čerpáte	informace	
o	možnostech	sportovního	vyžití	
ve	vašem	okolí?

a)  z časopisu Řepská sedmnáctka
b)  z internetu
c)  od známých
d)  jinde – uveďte
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Milí přátelé, máme tu už jaro! Velikonoce jsou nejspíš již za námi, když 
čtete tento článek. U nás jsme pro vás připravili opět měsíc nabitý ak-
cemi, budete mít spoustu příležitostí, proč k nám zavítat. Duben začíná 
Aprílem a končí Čarodějnicemi. A jak bude vypadat u nás?

V sobotu	7.	dubna od 9.30 do 11.30 hod. si mohou přijít zacvičit ma-
minky	(nejen)	po	porodu	s	fyzioterapeutkou	Saly	Losovou. Věnovat 
se budeme především diastáze po porodu, jak zpevnit břišní svalstvo. Na 
akci je třeba se předem přihlásit na našem e-mailu mcrepik@gmail.com, 
nejpozději do 4. dubna!
Ve čtvrtek	12.	dubna od 18.30 hod. si můžete přijít poslechnout rady 
a tipy,	jak	na	atopický	ekzém	u	dětí. O své zkušenosti se podělí mamin-
ka čtyřletého chlapečka, která se během posledních tří let dozvěděla 
spoustu informací o tom, jak si s tímto onemocněním poradit a ráda se 
o nabyté znalosti podělí s ostatními maminkami, které musí podobné 
nesnáze řešit.
V sobotu	14.	dubna najdete lektorky MC Řepík v KC Průhon na akci Zažít 
Řepy Jinak, kde bude připravena pro děti malá dílnička. Pro rodiče má-

me my v Řepíku připraven od 9 do 12 hodin Workshop	s	jógou	–	tento-
krát	zaměřený	na	bolavá	záda. Registrace předem je nutná na e-mailu 
a potvrzená uhrazením účastnického poplatku do 11. dubna.
V pondělí	16.	dubna k nám dorazí Sváťa	a	jeho	dividlo! Tentokrát s ob-
líbenou pohádkou O pejskovi a kočičce. Začínáme v 16 hodin, přijďte 
včas, kapacita je omezená.
Ve čtvrtek	26.	dubna od 18.30 hod. vás zveme na seminář Šťastný rodič	
=	 šťastné dítě. Seminář pro rodiče, kteří potřebují trochu povzbudit, 
poradit, jak s dětmi mluvit, aby nám lépe rozuměly, co udělat pro to, 
abychom byli společně šťastní.
S dětmi duben tematicky čarodějně zakončíme již ve čtvrtek	 26.	 4.	
Čarodějným rejem. Přijďte v maskách, děti si něco vyrobí, když získají 
potřebné propriety na jednotlivých stanovištích.

Užívejte si jara a sluníčka, když budete mít náladu, přijďte opět k nám. 
My vás u nás rádi uvidíme.

Za MC Řepík 
Zuzka Brázdová

Duben v MC Řepík

Dopoledne 27. února řepská radnice opět ožila dětským výskáním a broukáním. 
Konalo se další vítání nových řepských občánků. Tedy tradiční obřad, který byl 
jako vždy pečlivě připraven matrikářkami Občansko-správního odboru.

Po přivítání všech přítomných se slova ujala starostka Jit-
ka Synková se svým projevem, ve kterém popřála dětem 
mnoho radostných chvil do života a rodičům spoustu trpě-
livosti a tolerance. Následovalo pásmo písniček a říkanek 
v podání dětí z MŠ Socháňova v doprovodu jejich učitelek 
Hany Paulové a Kateřiny Váňové.
Po osobních přáních a předání dárků od starostky Jitky 
Synkové přišlo na řadu fotografování. Pořízené fotografie 
spolu s DVD budou zcela jistě hezkou vzpomínkou na tento 
den jak pro rodiče, tak v budoucnu i pro samotné děti.

Novými občánky se stali:
Vilma Černá, Michaela Kálalová, Jáchym Kyllar, 
Lukáš Holeček, Dominik Měchura, 
Matyáš Procházka, Kryštof Kos, Jan Kamprle, 
Patricie Kadlecová, Josef Pištora, Felix Wolf, 
Luisa Flores Escobar, Alžběta Volfová, 
Matyáš Klobouček, Richard Kuzma, 
David Dobřický, Karolína Válková,  
Šimon Horvath.

-ras- Foto: -ras-

Foto: -ras-

Další vítání nových občánků
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Mateřská škola Laudova 
se speciálními třídami
Laudova	3/1030
Praha	17	-	Řepy	
Tel.	235	314	514
www.mslaudova.cz
e-mail:	reditelka@mslaudova.cz
Adresy	pracovišť:	
Duha	ul.	Laudova	1030
Sluníčko	ul.	Laudova	1031
Fialka	ul.	Brunnerova	1011
Opuková	ul.	Opuková	323
Ředitelka: Mgr. Alena Lucová

Duha

MŠ Laudova
se speciálními třídami

Opuková

Sluníčko

Fialka

Mateřské školy se představují

Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, 
nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který násle-
duje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné 
školní docházky dítěte, je předškolní	vzdělávání	povinné (podrobnosti 
v § 34a a 34b školského zákona).
V záložce „Školství“ na webu www.repy.cz  najdete informace o jednot-
livých mateřských školách včetně odkazů na jejich webové stránky.

Pokyny	pro	rodiče:
1. V průběhu měsíce dubna si stáhněte přihlášku a evidenční list 
z webových stránek škol nebo si můžete dokumenty vyzvednout osobně 
při dnech otevřených dveří či na ředitelství mateřských škol ve stanove-
ných hodinách. Jedná se pouze o vyzvednutí formuláře.

2. Ředitelky všech mateřských škol MČ Praha 17 po dohodě se zřizova-
telem vypsaly termín zápisu k předškolnímu vzdělávání na středu	9.	5.	
a	 čtvrtek	 10.	 5.	 2018	 od	 10	 do	 12	 hodin	 a	 od	 14	 do	 17	 hodin. Zde 
odevzdáte oba dokumenty řádně vyplněné včetně lékařského potvrze-
ní, podepsané zákonnými zástupci dítěte (tímto termínem je zahájeno 
správní řízení). Při odevzdání přihlášky dostanou rodiče dítěte potvrze-
ní o účasti na zápisu s registračním číslem dítěte.

3. Každá mateřská škola má stanovena kritéria pro přijímání dětí, která 
jsou zveřejněna na úřední desce mateřské školy, na jejich základě bu-
dou ředitelky rozhodovat o přijetí dětí pro školní rok 2018/2019. Nej-
významnějším kritériem pro přijetí je věk dítěte a jeho trvalé bydliště. 
Výsledek	zápisu bude vyvěšen na úřední desce mateřské školy nejpoz-
ději	31.	5.	2018. Své dítě najdete pod registračním číslem, které jste 
obdrželi při odevzdání dokumentů. 
V souvislosti s povinnou	 předškolní	 docházkou upozorňuji, že se 
zápis k předškolnímu vzdělávání týká jen dětí, které zatím do mateř-
ské školy nechodí. Pak má zákonný zástupce povinnost	přihlásit dítě 
v květnu k zápisu k předškolní docházce do mateřské školy zapsané 
v rejstříku škol MŠMT. Tomuto požadavku vždy odpovídají zařízení 
zřizovaná  obcí, ale u soukromých je nutné tuto skutečnost ověřit. 
Zvolíte-li zařízení mimo území MČ Praha 17, nahlaste tuto skuteč-
nost na Odbor školství a kultury písemně nebo emailem na adresu 
nadezda.zemanova@praha17.cz

Všechny	mateřské	školy	v	Řepích	mají	společný	školský	obvod	celého	
území	Řep. 

Mgr. Naděžda Zemanová,
Vedoucí Odboru školství a kultury

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019

Zřizovatelem uvedených mateřských škol je Městská část Praha 17.

Mateřská škola Bendova
Bendova	1/1123
Kontakt:	tel.	235	314	150
e-mail:	msbendova@seznam.cz
www.msbendova.cz
Ředitelka: Mgr. Ivana Panochová

Co	 nabízíme: Školní vzdělávací program Stonožka se zaměřením na 
pohybové činnosti pro zdravé děti od 3 do 7 let, které jsou v jednotli-
vých třídách rozděleny podle věku. Základní tělovýchovné činnosti jsou 

doplněny taneční průpravou, atletikou pro děti, dětským aerobikem, 
fotbalem, plaváním, bruslením, lyžováním, turistikou a to zejména při 
výjezdech na ozdravné pobyty do Krkonoš. Angličtinu zajišťují rodilí 
mluvčí metodou Wattsenglish. Zaměřujeme se na kvalitní předškolní 
přípravu dětí do ZŠ. Využíváme interaktivní výukové technologie. Kva-
lifikované učitelky vedou v odpoledních hodinách kroužky dovedné ru-
čičky, flétna, chytrá tužka a sportovní akce.

Přijďte	se	podívat	na	dny	otevřených	dveří	11.	4.	a	25.	4.	od	9.30	do	
11.30	hod.	a	od	15.00	do	16.30	hodin. Výdej tiskopisů k zápisu v dub-
nu vždy ve středu od 15 – 17 hodin.
Více na webových stránkách mateřské školy.

Co	 nabízíme:	 Kvalitní výchovně vzdělávací činnosti zaměřené na vše-
stranný rozvoj dítěte po stránce tělesné, sociální, psychické, emocionální 
a estetické ve věkově smíšených třídách.
Výchovně vzdělávací činnosti vychází ze Školního vzdělávacího progra-
mu „Hrajeme si, zpíváme a máme se rádi“ a dalších projektů „Celé Česko 
čte dětem“, „Logopedická prevence“, „Ekologická výchova“, „Příprava 
dětí na ZŠ“, „Předmatematická gramotnost“, „Polytechnická výchova“, 
„Dopravní výchova“, „Malí zahradníci“, „Učíme se respektu a toleranci“, 
„Inte grací k inkluzi“ (vzdělávání dětí se	speciálními vzdělávacími potřeba-
mi společně s ostatními dětmi).
Součástí práce s dětmi jsou společná setkávání, výtvarné dílny, společen-
ské akce, výlety, předplavecký výcvik, hrátky s angličtinou, jógová cvičení, 
canisterapie, kondiční ježdění na koních, keramické dílny, výstavy, pre-
ventivní programy, denní pohybové aktivity, návštěvy školních knihoven 
a pobyty v relaxačních místnostech.
V MŠ velmi aktivně působí zapsané spolky „Fialka“ a „Laudovka“
Přijďte	se	za	námi	podívat	ve	Dnech	otevřených	dveří:

MŠ	Duha	23.	4.	2018	od	9	do	10.30	a	od	14.30	do	16	hodin
MŠ	Sluníčko	23.	4.	2018	od	9	do	10.30	a	od	14.30	do	16	hodin
MŠ	Fialka	24.	4.	2018	od	9	do	10.30	a	od	14.30	do	16	hodin
MŠ	Opuková	26.	4.	2018	od	15	do	16	hodin
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Mateřská škola Pastelka
Španielova	27/1316
Kontakt:	tel.	235	324	185
e-mail:	pastelka.ms@volny.cz
www.pastelkarepy.cz
Ředitelka: Pavlína Medvedíková

Co	 nabízíme: Klidné prostředí s individuálním přístupem. Naším 
dlouhodobým záměrem je rozvoj osobnosti dítěte na základě po-
zitivního sebepoznávání, podporujeme samostatnost, tvořivost 
a psychickou odolnost dětí. Zaměřujeme se na citovou a estetickou 
výchovu.
V MŠ probíhají v odpoledních hodinách tyto kroužky – fotbal, taiji, 
keramika, flétna a plavání.
Zveme	vás	na	den	otevřených	dveří		
v	pondělí	16.	dubna	2018,	od	15	do	17	hod.

Mateřská škola Socháňova
Socháňova	23/1176
Kontakt:	734	428	342,		
734	428	344
e-mail:	mssochanova@volny.cz,	
mssochanova2@volny.cz
www.mssochanova.cz.
Ředitelka: Dana Kadlečková

Co	nabízíme: Školku plnou pohody a spolupráci s rodinou. Respektu-
jeme individuální potřeby dětí a klademe důraz na přípravu dětí do ZŠ. 
Připravujeme akce pro děti a rodiče, vyjíždíme dvakrát ročně na školu 
v přírodě. Rodičům nabízíme provoz MŠ denně od 6.30 do 17.30 hodin.

Vaše	 případné	 dotazy	 zodpovíme	 na	 dnech	 otevřených	 dveří		
16.	4.	a	23.	4.	2018	od	16	–	17	hodin.

Sobota	7.	4.	od	9.30	do	12	hod.,	Zookoutek
Hladit	 a	 krmit	 dovoleno!	 Zvířátkům v našem zookoutku můžete 
přinést, suchý chleba nebo zeleninu a ovoce. Zveme předškolní děti, 
děti i mládež. Zdarma.

Sobota	7.	4.	od	10	do	12	hod.	a	od	12	do	14	hod.,	keramická	dílna
Keramická	sobota – pro děti i další zájemce, kteří nemají čas na pra-
videlné kroužky.   
Cena za dvouhodinovku 50 Kč pro děti, 200 Kč pro studenty do 26 let 
a 250 Kč pro dospělé. 
Rodinná vstupenka (1rodič + 1dítě) 250 Kč.
Přihlášky předem na tel. DDM 235 323 333 nebo  
klara.pliestikova@ddmp6.cz

Sobota	7.	4.	od	14	do	17	hod.,	atelier
FIMO	dílna	– vlastnoručně si vyrobte krásné šperky – téma Extrudér.
Vhodné pro účastníky od 12 let a dospělé. Cena 290 Kč včetně mate-
riálu.
Pouze přihlášky předem na  gabriela.lasikova@ddmp6.cz

Čtvrtek	26.	4.	od	19.30	hod.,	kavárna	Dlabačov
Studentský	 jam – večer věnovaný všem 
začínajícím muzikantům, kteří mají chuť si 
zahrát. Pro širokou veřejnost, vstup volný, grant 
od Městské části Praha 6.

Pátek	27.	4.	od	16	do	18hod.,	Dopravní	hřiště	Vypich	
Čarodějnické odpoledne	plné soutěží a zábavných aktivit především 
pro mladší děti s jejich doprovodem. Stejně jako každý rok mohou 
děti soutěžit v čarodějnických disciplínách a odnést si svůj vlastní 
glejt čarodějnického tovaryše. Samozřejmostí je čarodějnický oheň 
a doprovodný program. Vstup volný.

Vyhlásili	jsme	další	ročník	festivalu
Pražský	filmový	kufr	2018 – soutěž pro filmaře do 20 let. Informace 
na webu www.prazskyfilmovykufr.cz

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

Duben v DDM na Bílé Hoře

Softbalový rok 2018
Akce	na	domácím	hřišti	při	ZŠ	Jana	Wericha

Na všechny akce vás srdečně zve kolektiv trenérů Storms Řepy

7.	–	8.	dubna	2018	 Přátelský předligový turnaj žákyň a kadetek 10 – 16 let

2.	–	3.	června	2018	 Den Dětí se softbalem a 3. kolo 2. ligy žákyň 8 – 13 let

16.	června	2018	 4. kolo 2. ligy Tballu 6 – 9 let

27.	–	31.	srpna	2018	 Příměstské soustředění žákyň a kadetek 10 – 16 let

1.	–	2.	září	2018	 Mezidivizní turnaj 2. ligy kadetek 13 – 16 let
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ZŠ Jana Wericha

Se třídou 1. A a 1. C jsme v týdnu od 19. do 23. února 2018 uskutečnili 
projekt Noemova archa, který navazoval na naši podzimní návštěvu vý-
stavy Archa Noemova v Národním muzeu. 

Děti se nejprve seznámily se stejnojmenným biblickým příběhem, té-
ma jsme pak zapojili do výuky českého jazyka, matematiky, výtvarné, 
pracovní či hudební výchovy. Příběh nás provázel celým únorovým 
týdnem. 
Završením byl výlet do pražské ZOO, k němuž jsme využili hromadnou 
vstupenku pořízenou Spolkem přátel ZŠ Jana Wericha. Svoji pozor-
nost jsme zaměřili na šest zvířat z archy – opici, slona, žirafu, želvu, 
osla a sovu. Všechna tato zvířata jsme v ZOO viděli, ke každému z nich 
 určená skupina dětí připravila zajímavé informace a obrázky. Počasí 
nám přálo, výlet se vydařil a kromě pěkných zážitků přinesl dětem i no-
vé poznatky nejen o zvířatech, ale i o zoologických zahradách, které 
jsou novodobými „Noemovými archami“.
Děkujeme ještě jednou touto cestou i rodičům, kteří svým dětem s vy-
hledáváním informací či nakreslením zvířete pomohli.

Barbora Bousová a Alžběta Chalupská

Pluli jsme s Archou Noemovou

Ve středu 28. února 2018 se v naší škole konal Den otevřených dve-
ří. Škola tak mohla návštěvníkům představit práce dětí, pedagogů, 
školní družiny, kroužků a mnoho dalších aktivit. O akci byl velký zájem 
veřejnosti, dveře školy se doslova netrhly. V dopoledních hodinách se 
přišly podívat děti z mateřských škol přímo do vyučovacích hodin, v od-

poledních hodinách chodili spíše rodiče, a to hlavně rodiče budoucích 
prvňáčků. 
Z tohoto hlediska splnil Den otevřených dveří svůj účel a my se budeme 
na nové žáky v následujícím školním roce 2018/2019 těšit.

Olga Černohorská

Den otevřených dveří v ZŠ Jana Wericha

19. 4. 2018 -  Skokanské odpoledne  
(skok vysoký, daleký, z místa) 

19. 4. 2018 -  Štafetový pohár  
ve spolupráci s Českým Atletických svazem 

29. 4. 2018 -  Rodinný závod - lesopark Řepy 
 2. 5. 2018 -  Slavata Triatlon Tour 2018 - pláň u úřadu
 9. 5. 2018 -  Vrhačské odpoledne  

(hod míčkem, hod medicinbalem)

 6. 6. 2018 -  Překážkové odpoledne
 5. 9. 2018 -  Běžecké odpoledne (sprint, vytrvalost)
16. 9. 2018 -  Finále Slavata tour 2018 
19. 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 

Dětská Atletická Liga a další  
závody v Řepích v roce 2018

Také v letošním roce bude Tomáš Slavata pořádat řadu sportovních akcí, 
které se budou konat na území Prahy 17 ve spolupráci se ZŠ Jana Wericha 
a Městkou částí Praha 17. Novinkou pro letošní rok je Štafetový pohár, který 
je realizován ve spolupráci s Českým Atletickým svazem a jedná se o okresní 
kolo pro spádové školy v Praze. Tomáš Slavata chce tímto počinem otevřít 
prostor pro kvalitní závody v atletice a také udělat sportovní akci, které se 
budou moci účastnit školy z Prahy. Počítá se přibližně s 300 závodníky. 
Na všechny akce jste srdečně zváni! 

Foto: Archiv školy
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Amazon věnuje pěti základním školám v České republice koutky Kindlo-
téka s elektronickými čtečkami.
Amazon podporuje mladé čtenáře. V Česku startuje projekt Kindlotéka, 
v němž letos daruje pěti základním školám speciální koutky s elektro-
nickými čtečkami Kindle, e-knihami i papírovými knihami. Tento komu-
nitní program má mezi žáky vzbudit větší zájem o literaturu. 
Konkrétní základní školy nominovali a vybrali zaměstnanci Amazonu. 
„Amazon začal psát svou historii jako prodejce knih. Knihy jsou stále sou-
částí naší DNA. Čtení podporujeme dlouhodobě, čtečky jsme v minulosti 
rozdávali i ve školkách a pravidelně pořádáme program k Noci s Anderse-
nem. Máme radost, že se zaměstnanci s nadšením zapojili do výběru škol. 
Obdrželi jsme od nich několik stovek hlasů,“ říká Axel Loebel, generální 
manažer Amazon Logistics Prague.

Největší podporu získaly tyto školy:  ZŠ	a	MŠ	Velemín	(okres	Litoměři-
ce),	ZŠ	genpor.	Františka	Peřiny	(Praha),	ZŠ	pro	žáky	se	specifický-
mi	poruchami	chování	Na	Zlíchově	(Praha),	ZŠ	Žlutice	(okres	Karlo-
vy	Vary)	a	ZŠ	a	MŠ	Kolešovice	(okres	Rakovník).

Tituly pro e-čtečky i tištené knížky si vybíraly samy školy. Zvolily si ne-
jen klasické tituly, ale i novinky od současných autorů. Každý koutek 
Kindlotéka obsahuje 10 elektronických čteček Kindle včetně nabíjecích 
stanic, Amazon k nim školám věnuje 500 e-knih do čteček a 100 klasic-
kých knih.

„Jsme rádi, že můžeme našim žákům nabíd-
nout atraktivní alternativu ke klasickým kníž-
kám. Mladší generace ocení možnost propojení 
technologií a četby a literatura je pro ně díky 
tomu zajímavější. O čtečky je u nás už teď velký 
zájem,“ říká Mgr. Jarmila Pavlišová, ředitelka 
ZŠ genpor. Františka Peřiny v Praze.

Amazon	jako	dobrý	soused
Amazon systematicky podporuje komunity 
v místech, kde působí. Pravidelně organizuje 
zábavné i edukační akce pro děti i veřejnost – 
například tradiční Noc s Andersenem, během 
které děti předčítají pohádky a pak prožijí 
netradiční prohlídku distribučního centra 
s pohádkovými postavami. V minulém roce 
Amazon podpořil i třináct mateřských center 
ve Středočeském a Ústeckém kraji, kterým do-
hromady předal 340 000 korun.

Amazon podporuje mladé čtenáře,  
do českých škol instaluje koutky se čtečkami

ZŠ genpor. Františka Peřiny

Foto: Amazon

Foto: Amazon

V průběhu února letošního roku probíhala v naší škole sbírka pro psí 
útulek Svárov. Tímto bychom chtěli velmi poděkovat všem rodičům 
a dětem, kteří do sbírky přispěli a dary do naší školy přivezli. Dar, který 
byl koncem března do útulku dovezen, byl skutečně štědrý. Jednalo se 
o psí granule, konzervy, deky, pelíšky, hračky, ale i o finanční hoto-
vost. Ještě jednou děkujeme. Více informací o tomto útulku naleznete 
na www.fordogs-spolek.cz

Družina  
při ZŠ genpor. Fr. Peřiny

Sbírka pro opuštěné pejsky

Foto: Archiv školy
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Říka se: „Do třetice to nejlepší“. První ročník se konal 24. 3. 2016, druhý 
ročník 23. 3. 2017 a třetí ročník 8. 3. 2018. Pořadatelé, kterými jsou Klub 
seniorů Řepy v úzce spolupráci s vedením MČ Praha 17 a Centrem sociál-
ních a zdravotních služeb, dělali všechno pro to, aby tohle rčení platilo.
Už v ranních hodinách se Sokolovna Řepy plnila účastníky turnaje. Mezi 
prvními se dostavila starostka MČ Praha 17 Mgr. Jitka Synková, bohužel 
s omluvou, že pro neodkladné pracovní povinnosti se aktivně turnaje ne-
zúčastní, i když se na něj velmi těšila.
Organizační pracovní četa se snažila, aby všechno bylo dokonale přichys-
tané k zahájení turnaje. Pár minut po 10. hodině místostarosta MČ Pra-
ha 17 Martin Marek turnaj zahájil a dvanáct tříčlenných družstev se vrhlo 
na první kolo zápolení v indoor pétanque. Družstvo MČ Praha 17 bylo je-
nom dvoučlenné – a to ve složení místostarosta Martin Marek a místosta-
rosta Jiří Masopust, protože jejich hlavní posila, paní starostka, chyběla.
Možná i proto, že 8. 3. se slaví Mezinárodní den žen, se turnaje účastnilo 
22 žen a 13 mužů. Řepská Sokolovna se zelenala, protože zelená je barva 
našich dresů. Každé družstvo odehrálo tři utkání do 9 bodů Švýcarským 
systémem. 
Ve 13 hod. jsme přistoupili k vyhodnocení turnaje. Slova se ujala předsed-
kyně Klubu seniorů Řepy Ing. Mária Szitányiová, která poděkovala všem za 

účast a vzornou reprezentaci. Vyhlásila to, co jsme nejvíc očekávali, a to 
výsledky a umístnění. 
Pohár místostarosty MČ Praha 17 Martina Marka a první místo ve třetím 
ročníku tříčlenných družstev v indoor pétanque v roce 2018 získalo druž-
stvo ve složení Jaroslav Hladík, Jaroslav Satranský, Miroslav Ptáček. 
Na druhém místě skončilo družstvo Jaroslav Pastorek, Eva Pastorková, 
Ing. Jiří Smělý. Na třetím místě skončilo družstvo Hana Forejtárová, Eva 
Linková, Standa Skuhrovec. Vítězům pogratuloval, odevzdal pohár a pěk-
né ceny místostarosta Martin Marek. Jeho děkovná slova seniorům MČ Pra-
ha 17 byla odměněna spontánním potleskem.  
O tom, že pétanque je nádherný sport a zlepšuje naši kondici a zdraví svěd-
čí i to, že v každém vítězném družstvu byl zastoupený hráč nad 80 let. Ja-
roslav Satranský, Ing. Jiří Smělý a Hanka Forejtárová si zaslouží náš obdiv. 
Závěrem chci poděkovat i Centru sociálně zdravotních služeb v čele s ředi-
telem PhDr. Jindřichem Kadlecem za poskytnutí zdravotního dozoru a po-
hoštění pro účastníky turnaje. Pramenitá voda a sladká tatranka přispěly 
také k tomu, že se turnaj vydařil. Naše poděkování patří i hlavnímu roz-
hodčímu turnaje Karlu Schlosserovi.

Ing. Mária Szitányiová  

Třetí ročník turnaje v pétanque  
o pohár místostarosty Martina Marka

Úvodní závod STRABAG Českého poháru horských kol 2018 se uskuteční 
21. a 22. dubna 2018 v Řepích. Pořadatelský tým klubu SK Cyklistů Praha  – 
Nutrend Specialized Racing hlásí již nyní kompletně připravený závodní 
okruh.
V Řepích se pojede nejvyšší česká soutěž horských kol už po sedmé a z po-
hledu pražské cyklistiky můžeme začít mluvit o tradici vzhledem k takto 
významnému mezinárodnímu závodu. 
Pražský závod bude opět zařazený do vysoké mezinárodní kategorie UCI C1 
a kromě kompletní české špičky se očekává také příjezd mnoha zahranič-
ních jezdců a týmů.
Do původního okruhu začlenili pořadatelé několik novinek. Především jde 
kamenitý sjezd a následný velmi prudký a široký výjezd, který dostal jméno 
„STĚNA“. 

Půjde o divácky atraktivní místo a podobně tomu bude i v lesní části okru-
hu, kde jsou začleněny a upraveny cesty, které se dříve používaly při jez-
deckých závodech koní. 
Cílový úsek „Dukla trail“ bude rozšířen o zajímavý technický výjezd, kterém 
pořadatelé říkají „Hatátitla“ a následný sjezd pojmenovaný „Ilči“.
Trať v Řepích je celoročně udržovaná a naplňuje prvotní záměr pořada-
telů, kteří tímto způsobem chtějí cyklisticky vhodnou pražskou lokalitu 
zpřístupnit cyklistům všech věkových a výkonnostních kategorií pro vol-
nočasové ježdění i trénink.
O tom, že se jim tento záměr dokonale podařil, svědčí celoroční zájem cyk-
listů nejenom z Prahy, kteří tratě v Řepích denně využívají. 

Viktor Zapletal

Bikeři v Řepích pojedou po Stěně!

Foto: -ras-
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Datum Den
FOTBAL	TJ	SOKOL	ŘEPY	–	ROZPIS	DOMÁCÍCH	ZÁPASŮ	JARO	2018

Muži	„A“ Muži	„B“ Mladší	dorost	
U	16–17

Starší	žáci	
U	14–15

Mladší	žáci	
U	13

Mladší	žáci	
U	12

Starší	přípravka	
U	10–11

Mladší	přípravka	
U	8–9

25.3. NE
Čechoslovan Chuchle

(10:30 UMT Zličín)
FK Řeporyje

(12:30 UMT Zličín)

30.3. PÁ
SK Modřany „B“

(10:30)

7.4. SO
TJ Slavoj Suchdol

(10:45)
FC Zličín
(9:00)

8.4. NE
FAAZ Praha

(16:30)
FA Praha
(14:45)

SK Ďáblice
(13:00)

15.4. NE
TJ Kyje
(17:00)

FC Zličín „B“
(13:15)

Střešovice 1911
(15:15)

21.4. SO
FC Přední Kopanina

(9:00)
SK Libuš 
 (10:45)

22.4. NE
TJ Sokol Lipence „B“ 

(17:00)
TJ AVIA Čakovice

(14:45)

28.4. SO
FK Řeporyje „B“

(10:45)
TJ Praga Praha

(9:00)

1.5. ÚT
SK GORDIC Kačerov

(17:00)

5.5. SO
TJ Slovan Bohnice

(10:45)
SK Ďáblice

 (9:00)

6.5. NE
TJ AFK Slivenec „B“ 

(17:00)
TJ Sokol Bílá Hora

(15:00)
FK Dukla Jižní Město

 (13:15)

12.5. SO
Spartak Hrdlořezy 

(9:00)

13.5. NE
TJ Točná
(17:00)

SK Zbraslav
(15:15)

15.5. ÚT
FAAZ Praha

(17:15)

19.5. SO
TJ Slovan Bohnice

(9:00)
TJ Sokol Stodůlky

(10:45)

20.5. NE
Střešovice 1911 „C“

(17:00)
SK Zbraslav

 (14:45)

26.5. SO
TJ Sokol Lysolaje

(10:45)

27.5. NE
TJ Sokol Bílá Hora

(17:00)
SK Aritma Praha „C“

(15:00)
TJ Junior Praha

(13:15)

31.5. ČT
SK Zbraslav

 (17:00)

2.6. SO
TJ Sokol Stodůlky

(10:45)
FK Dukla Praha-dívky

(9:00)

3.6. NE
TJ Sokol Nebušice „C“

(17:00)
TJ Sokol Nebušice

(14:45)

9.6. SO
SK Střešovice 1911 

„B“ (10:00)

10.6. NE
ČAFC  Praha

(17:00)
FK Slavoj Vyšehrad

(15:15)

12.6. ÚT
FK Meteor Praha VIII.

(17:30)

Rádi bychom vás, občany naší městské části, pozvali na domácí zápa-
sy všech našich týmů v jarní části sezóny 2017 – 2018. Všichni hráči 
uvítají, když je opět svým povzbuzováním poženete za vítězstvím nebo 
alespoň za dobře odehraným zápasem. Snažili jsme se termíny trochu 
zatraktivnit, aby dorazilo více fanoušků a užili si atmosféru mistrov-
ských zápasů a občerstvili se v místním občerstvení. Nyní přinášíme 
kompletní seznam termínů domácích zápasů pro jarní část sezóny 
(viz tabulka). 

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



Střípky z dubnové řepské historie
Vážení čtenáři, v tomto čísle vám přináším několik zajímavých momentů z řepské historie, které jsou spjaty právě s měsícem 
dubnem. Věřím, že vás potěší a budou pro vás i zajímavým čtením.

25	let	od	oslav	Milénia	v	Řepích	

Řepská obec se v letošním dubnu může pyšnit výročím tisíc let a jedno 
čtvrtstoletí od první zmínky o své existenci. Velkolepé oslavy milénia se 
konaly v sobotu dne 17. dubna 1993. 
Oslav se zúčastnili představitelé obce, ale i mnoho významných osob-
ností veřejného a také kulturního života. Dále i mnoho hostů ze za-
hraničí. Nejvýznamnějším hostem byl však bezesporu ThDr. Jan Anas-
táz	Opasek, nazývaný také vězněm svědomí. Člověk a především kněz, 
kterým byl vysvěcen již v roce 1938. Rok poté se stal konventuálním 
převorem břevnovského kláštera. Po skončení druhé světové války byl 
vyznamenán řádem za zásluhy v boji proti nacismu a následně roku 
1947 se stal opatem břevnovského kláštera. Z toho se neradoval dlou-
ho. Po komunistickém puči v únoru 1948 přišlo září roku 1949, kdy byl 
komunisty zatčen a v prosinci téhož roku, ve vykonstruovaném monstr-
procesu, odsouzen na doživotí. Roku 1960 byl amnestován. Záznam 
celého soudního přelíčení s Opaskem je popsán a zaznamenán v knize 
„Proces proti vatikánským agentům v Československu: biskup Zela a spo-
lečníci (1950)“. 

V roce 1968 se mu podařilo odejít do rakouského exilu a následně pak do 
Německé spolkové republiky, kde žil až do roku 1990. Po návratu do Čes-
koslovenska získal břevnovský klášter pro svůj benediktýnský řád zpět, 
aby se následně ujal úřadu opata. V roce 1991 mu byl udělen řád Tomáše 
Garriqua Masaryka. V době povýšení břevnovského opatství na arciopat-
ství v roce 1993, tedy milénia, ho papež Jan Pavel II. jmenoval prvním 
břevnovským arciopatem. 
Jan Anastáz	Opasek zemřel 24. srpna 1999 a je pochován na břevnovském 
hřbitově u sv. Markéty. 
Jan Anastáz	 Opasek a oslavy řepského milénia? Měly dvojnásobnou vý-
znamnost. Tou první a největší byla vůbec přítomnost a zaštítění oslav 
jeho osobností. A tou druhou? Obec Řepy byla uváděna jako majetek ve 
vlastnictví břevnovského kláštera v době jeho založení roku 993. Tedy 
Břevnov a Řepy společně oslavily milénium. 

Masarykova	letecká	liga	v	Řepích

Jelikož se nacházíme v dubnu, připomeňme si tento měsíc jako pravdě-
podobný vznik jednoho z mnoha spolků, působících v Řepích, jímž byla 
Masarykova letecká liga. O tomto spolku se téměř žádné dokumenty nedo-
chovaly, pouze dobové plakáty, které jeho existenci dokladují. 
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Jednou z největších osobností řepských oslav byl beze sporu arciopat 
ThDr. Jan Anastáz Opasek, nazývaný také vězněm svědomí, který sloužil 
slavnostní mši svatou u příležitosti milénia. Mezi mukly komunistického 
vězení byl také přezdíván Opat chuligán.

Program oslav milénia obce Řep dne 17. 4. 1993 byl velkolepý, o čemž svědčí 
i tato pozvánka.
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Měsíc	duben tohoto roku se také významně zapíše do české historie, 
neboť budou do vlasti převezeny z baziliky sv. Petra ve Vatikánu ostatky 
kardinála Berana. Ten zde byl po své smrti pohřben, neboť tehdejší vláda 
v komunistickém Československu návrat kardinálova těla do vlasti nepo-
volila. 
Možná se někteří ze čtenářů pozastaví na tím, co to má s řepskou historií 
společného. Odpovím, že má, a to nejen pro katolickou církev, ale také pro 
nás, řepské. Vraťme se však do událostí 15. května roku 1949, kdy došlo 
k opětovnému posvěcení zvonů kostela sv. Martina, patrona všech Řep-
ských. Nových zvonů, které po mnoha letech nahradily původní odstra-
něné, z tzv. rekvizice kovů z první světové války. Výjimečnost celému aktu 
tehdy dávala právě osobnost Josefa Berana, arcibiskupa pražského a poz-
ději kardinála, velkého odpůrce právě nastolené komunistické diktatury. 
Krátce poté, co zvony v Řepích posvětil, byl pro své postoje totalitním re-
žimem uvržen do tříletého domácího vězení.

Kardinál	 Josef	 Beran	 patří mezi nejuznávanější osobnosti nejen 
katolické, ale i celé československé historie. Narodil se roku 1888 v Plzni 
v učitelské rodině. Po plzeňském gymnáziu absolvoval studium bohosloví 
v Římě, kde byl v roce 1911 také vysvěcen. Poté v rodné vlasti působil 
jako kaplan, později jako ředitel Dívčího ústavu sv. Anny v Praze, roku 
1929 už jako docent Teologické fakulty University Karlovy a později ja-
ko profesor. Stal se nepohodlným pro nacistický režim, kterým byl per-
zekuován. Po atentátu na říšského protektora R. Heydricha byl zatčen 
a uvězněn. Do konce 2. světové války prošel kromě věznice na Pankráci 
i koncentračním táborem v Terezíně a Dachau. V roce 1946 byl jmeno-
ván pražským arcibiskupem. Po komunistickém převratu v únoru 1948 
odmítl jím vedenou katolickou církev podřídit právě nastolenému reži-
mu, a tím se stal pro dělnickou třídu nepohodlným. V následujícím roce 

ho Státní bezpečnost zatkla. Po dobu tří let byl držen v domácím vězení 
v pražském arcibiskupském paláci. Poté byl internován do různých částí 
republiky. Přestože byl v roce 1963 amnestován, dostal přísný zákaz po-
bytu v Praze. Po diplomatických jednáních tehdejší komunistické strany 
s Vatikánem byl jmenován kardinálem. Bylo mu umožněno vycestovat do 
Říma a to s podmínkou, že mu již nikdy nebude umožněn návrat do vlasti. 
Konec svého života strávil ve Vatikánu, kde 17. května 1969 zemřel a kde 
jsou také do převozu do Prahy uloženy jeho ostatky v kryptě tamější ba-
ziliky sv. Petra. Po souhlasu papeže Františka budou jeho ostatky z hrobu 

vyjmuty a převezeny zpět do vlasti a uloženy do Svatovítské katedrály. 
Do jeho rodné vlasti, jak bylo jeho zbožné přání a projev poslední vůle. 
Současným prohlášením arcibiskupstvím pražským by se uložením ostat-
ků kardinála Berana do Svatovítské katedrály navíc symbolicky zhojila 
i jizva, kterou zde utržil 19. června 1949 Státní bezpečností, která zma-
řila v katedrále slavnost Božího těla.

Jaroslav Hájek,
zástupce starostky

První přátelský večírek Masarykovy letecké ligy pořádaný 23. dubna 1932 
pořádaný v hostinci U Škopů svědčí o pravděpodobném založení tohoto 
spolku v témže roce. 

15. květen 1949 před kostelem sv. Martina a statkem U Fialů.  
Arcibiskup Beran a páter Holub. 

Slavnostní průvod přiváženého zvonu doprovází současně družičky. Zleva 
dnes již nežijící Marie Prosická, Františka Eichlerová a Věra Horová. V pozadí 
vyčnívající dům zahradnictví U Svobodů. Toto foto j přibližně z míst vjezdu 
dnešní nové hasičárny.
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Vítejte v závěrečné části expedice po 
březích Rokytky! Dnes dojdeme s tou-
to stárnoucí dámou až k jejímu konci, 
k ústí do řeky Vltavy. Čeká nás poslední 
krásný úsek a pak již jen několik kilo-
metrů, kdy se říčka, protékající hustou 
velkoměstskou zástavbou v plně regu-
lovaném korytě bez pobřežní vegetace, 
mění v městskou stoku. Ale zažili jsme ji 
mladou, krásnou, a tak se sluší ji dopro-
vodit až do konce.
Začneme ve starých Hrdlořezích v Pří-
rodním parku Smetanka. Z konečné 
tramvaje č. 9 – Spojovací seběhneme po 
Českobrodské ulici, pak vlevo k mostu 
přes Rokytku. Jdeme po pravém břehu 
mezi domky, až dojdeme do mělkého 
údolí mezi vrchem Smetanka a místní 
částí Vinice. V nedávné době zde byly na 
Rokytce vytvořeny meandry, tůně a ost-
růvky se spoustou rákosí, takže tok má 
přírodní ráz. Jsou zde k odpočinutí la-
vičky, lávky a brod přes říčku.
Ideální kout pro místní obyvatele na 
odpolední procházky. Jakmile podejde-
me železniční most na trase Praha – Kolín, otevírá se před námi posled-
ní, Hořejší rybník, který napájí Rokytka. Hlavní tok jde však vpravo kolem 
rybníka. Jdeme tedy po hrázi mezi ním a vodní plochou, abychom záhy 
vstoupili do Vysočan.
Zde už Rokytka definitivně ztrácí svůj přírodní ráz a sevřena kameny a be-
tonem se z ní stává zapáchající městská stoka. Nejhorší to asi musí být 
v létě, když delší dobu neprší a stav vody je na svém minimu. Procházíme 
oblastí bývalé továrny Praga a bývalých nouzových dělnických kolonií Čína 
a Za Aero. Ano, vznikly tu městské parky, avšak na neutěšeném stavu Ro-
kytky se nic nemění.
Podejdeme Freyovu a Sokolovskou ulici. Za bývalým Podvinným mlýnem 
můžeme obdivovat torzo železničního mostu, po kterém vedla jednoko-

lejná trať z vysočanského nádraží přes stanici Praha – Libeň dolní nádraží 
a Rohanský ostrov do bývalého nádraží Praha – Těšnov. Mostovka již je 
snesena, ale kamenné pilíře stále stojí.
Přecházíme rušnou Čuprovu ulici (Rokytka ji podtéká), podejdeme želez-
niční mosty, přes které míří vlaky do centra hlavního města. Poblíž Libeň-
ského zámečku se nám ještě Rokytka schová do tunelu, aby překonala Els-
nicovo náměstí. Pak již jí zbývá posledních 300 metrů rovného úseku k ústí 
do slepého ramena Vltavy v místě bývalých Libeňských loděnic naproti 
poloostrovu Libeňský ostrov.
Rokytko ahoj a Ty věrný poutníku – šťastnou cestu!

Jan Bösser

Rokytka – Od Smetanky po ústí

Foto: Jan Bösser

Dne	24.	února	2018	nás	náhle	
opustil	Ing.	Václav	Malovický	
ve	věku	nedožitých	75	let.

Václav Malovický patřil mezi významné osobnosti 
řepského kulturního života. Jeho kulturní aktivity byly 
všestranné a zabíraly širokou škálu možných oblastí.

Velmi populární byla jeho moderátorská činnost při 
prezentaci nejrůznějších kulturních, ale i vědeckých 
novinek. 

Byl mimo jiné i známým autorem množství knih, 
věnovaných především vlastivědným exkurzům 
spojených s objevováním kuchařských specialit 
v českých krajových oblastech.

Nelze se proto divit, že Václav Malovický, sám 
potomek starého českého šlechtického rodu 
Malovců z Malovic z Prachaticka, se velmi masivně 
věnoval popisu jihočeské krajiny. Mimořádnému 
zájmu se těšila jeho „Šumavská kuchařka“ spojená 
s barvitým líčením pamětihodností této části Čech 
a samozřejmě i mnohé další. 

Václav Malovický byl mimo jiné i pracovníkem 
Prognostického ústavu, který se významně podílel 
na koncipování dalšího vývoje ČR.

Jeho odchod je citelnou ztrátou nejen pro řepskou 
veřejnost, ale i pro širokou čtenářskou obec celé 
naší republiky.

Čest jeho památce.

Rozloučení	s	Ing.	Václavem	MALOVICKÝM
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Pro děti: Jak šlo vejce do 
světa + velikonoční dílna

Živé hraní v hospůdce  
s Josefem Cajthamlem

Divadlo pro děti:  
O Sněhurce

Čarodějnické hraní v hos-
půdce s Petrem Urbánkem

 Divadlo pro děti:  
O Šípkové Růžence

Tradiční  
pálení čarodějnic

Divadelní představení s velikonoční tématikou, po kterém následuje ve-
likonoční dílna. Budeme si povídat o jarních tradicích a děti se dozví, jak 
se slaví Velikonoce v jiných koutek světa. Pohádka o panu Vajíčku, který 
opustí rodný dvorek a vydá se do světa. Zvířecí kamarádi mu poradí, že 
se musí ve světě chovat slušně. Jak výprava do neznáma dopadne? Hraje: 
Nezávislé divadlo. Při velikonoční dílně nás čeká barvení kraslic, výroba 
stojánků a jiných velikonočních dekorací, s kterými budete moci vyzdo-
bit svůj domov. V ceně je velikonoční balíček na dílničku. Vstup platí jak 
děti, tak dospělí. (vstupné 60 Kč) 

Nenechte si ujít další autentický večer s živou hudbou! Poprvé vám bude hrát 
v hospůdce KD Bílá Hora k tanci, zpěvu či poslechu kytarista Josef Cajthaml 
(hudební half-playback, španělská kytara, zpěv) známé české písně od lido-
vek, přes folk a country až po současné populární melodie. (vstupné dobro-
volné)

Pohádka, kterou všichni dobře znají, tentokrát v lehce strašidelném pojetí 
vsazená do starých časů. Divadlo doplní bohaté množství rekvizit, jako jsou 
staré kufry, stojany na noty, trpaslíci z dřevěných špalíků a především loutka 
Sněhurky v životní velikosti. Příběh je doprovázen hudbou z tibetských mís, 
dešťové hole, kytary, flétny, bubnů, zvonků a chřestidel. Délka: 45 min. Hraje: 
Pruhované panenky. (vstupné 40 Kč)

Kytarista a zpěvák Petr Urbánek hraje k tanci i poslechu, ale také k dobré-
mu pivu či vínu pro vás celý večer v hospůdce KD Bílá Hora známé české 
i zahraniční hity od 60. let až po současnost. Těšit se můžete na elektric-
kou kytaru, zpěv a propojení half-playbacku. Za pěkného počasí ohýnek 
s možností opékání buřtů na zahradě. Buřtíky k zakoupení na místě za 20 
Kč. (vstupné dobrovolné)

Poetická a klasická loutková pohádka s velkými marionetami. Divadelní zpra-
cování známého příběhu, jak se Růženka píchne o trn v den svých sedmnác-
tých narozenin, usne a po sto letech ji polibkem probudí krásný princ. A bude 
nakonec i svatba? Co myslíte? Vhodné pro děti: od 3 let. Hraje: Divadlo U staré 
herečky. (vstupné 40 Kč)

Na konci dubna nesmí chybět pálení čarodějnic! Přileťte i vy na pravý čaro-
dějnický rej v maskách! Těšit se můžete na interaktivní čarodějnickou písnič-
kovou show s Myš a Maš. Vyhlásíme nejkrásnější a nejoriginálnější čaroděj-
nické masky. Děti si v rámci čarodějnické dílničky vyrobí vlastní čarodějnici  
s netopýrky a odnesou si ji na památku domů. Společně vyrobíme čaroděj-
nici, kterou odneseme symbolicky spálit do ohně. Nebude chybět opékání 
buřtíků a zpívání u ohýnku s kytarou. Délka: cca 2,5 -3 hod. Buřtíky k zakoupe-
ní na místě za 20 Kč. V ceně vstupného balíček na dílničku. Vstup platí jak děti, 
tak dospělí. (vstupné 60 Kč)

NEDĚLE 15:00

PÁTEK 19:00

NEDĚLE 15:00

PÁTEK 19:00

NEDĚLE 15:00

NE 15 – 18
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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.

Čarodějnice na Bílé Hoře
29. 04. 2018  
od 15hod do 18hod
Děti si v rámci dílničky vyrobí vlastní čarodějnici  
s netopýrky a odnesou si ji na památku domů. Společně 
vyrobíme velkou čarodějnici, kterou symbolicky spálíme 
v ohništi. Nebude chybět opékání buřtíků a zpívání  
u ohýnku s kytarou. Délka: cca 2,5 -3 hod.  
Vstupné: 60 Kč (v ceně výtvarný balíček na dílničku).  
Buřtíky k zakoupení na místě za 20 Kč.

A4 program KDBH 04-18.indd   1 23.03.18   8:14
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Nabízíme: kadeřnictví (Matrix), 
kosmetika (Babor), modelace nehtů, manikúra, 

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

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

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

Kosmetický a kadeřnický salon

Giaccomo

        To co je 
    nahoře

   je také 
dole

Březen / Květen 2018
Galerie KC Průhon, Socháňova 1220/27, 
Praha 17 - Řepy, PO-PÁ 9-19, SO 9-13

  Výstava maleb  
  a skulptur 
_ak. mal. Miluše
  Poupětová
_ak. soch. Milan
  Martiník

upoutavka vystava 04-18.indd   1 23.03.18   9:07

Chcete dobře a bezpečně prodat či pronajmout 
dům, byt, chatu nebo pozemek?

Svěřte prodej do rukou odborníka.
Poraďte se s naším realitním makléřem – ZDARMA

Hana Čechová
tel.: 777 312 235
e-mail: hcechova@rscs.cz

Důvěryhodný 

partner 

v realitách
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SLUŽBY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•  ARMYSHOP	–	VYBAVENÍ	A	OBLEČENÍ	DO	PŘÍRODY	–  
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

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

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

•  LABA	–	MALÍŘSTVÍ	–	ZEDNICTVÍ.	Obklady, štuky, 
dlažby, podlahářské a bourací práce. Rekonstrukce bytů, 
domů, nebytových prostor.		 Tel.:	773	206	112

•  HLÍDÁNÍ	PEJSKŮ	menších	plemen	– o víkendu, 
dovolených nebo kdykoli po domluvě.  
Hlidanipsu17@seznam.cz  Tel.:	704	378	597

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

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

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

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

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

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

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

•  JIŘÍ	ERD	–	ZEDNICKÉ,	OBKLADAČSKÉ	A	BOURACÍ	
PRÁCE.	Od drobných prací až po kompletní rekonstrukce 
bytů a domů. Zateplení fasád. Email: jirierd@seznam.cz		
	 Tel.:	736	459	431

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

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

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

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

•  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	

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

BYTY, NEMOVITOSTI

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

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

•  PRONAJMU	ŘADOVOU	GARÁŽ	(I DLOUHODOBĚ) – 
umístění řadové garáže v ulici U Boroviček. K dispozici 
ihned, cena 1000 Kč/měsíc.  Tel.:	778	502	204

•  PŘENECHÁM	ZAHRÁDKU v záhrádkářské osadě 
v Řeporyjích.		 Tel.:	728	016	324

•  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

ZAMĚSTNÁNÍ

•  FIRMA	CONVISION	S.R.O	se	sídlem	v	Řepích	přijme na 
poloviční úvazek pracovníka (pracovnici) do obchodního 
oddělení. Nástupní plat 14 000 Kč. Vzdělání VŠ, SŠ. 
Potřebné znalosti: práce s počítačem, Windows, Excel, 
Word, schopnost komunikace se zákazníky po telefonu. 
Nástup možný ihned.  Tel.:	602	314	515

SUŠÁKY, ŽALUZIE

www.bydlenijerabek.cz
+420 739 034 488

SÍTĚ PROTI HMYZU
ZASKLÍVÁNÍ BALKÓNŮ

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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Veterinární klinika Delta
MVDr. Michael Růžička, s. r. o.

Drahoňovského 810/1
Praha 6 - Řepy 163 00

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

www.veterinadelta.cz

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

So: 9.00–12.00
Operační hodiny:

Po–Pá: 11.30–15.00

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

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

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

www. mudr-hrabovska.cz

Poslední pacient 30 min před koncem ordinační doby. 

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

PŘIJMEME 
ZAMĚSTNANCE 

(ženu)

• na manuální práci  
do ruční výroby

• ve slušném prostředí

• na HPP, ev. zkrácený úvazek

• na pracoviště ve Zličíně
(Lidečská ul.)

v blízkosti sídliště Řepy

VOLEJTE NEBO PIŠTE 

Tel.: 775 349 074

E-mail: teiva@tiscali.cz

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
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.

OC ŘEPY

PLÁNUJETE REKONSTRUKCI?
S LED osvětlením vytvoříte moderní vzhled 
interiéru a získáte velkou úsporu elektřiny. 

Makovského 1392/2B, Praha 6, 163 00

■ poradíme ■ ukážeme ■ vybereme

AZ-LED.cz      Tel: 608 500 122

1. turnus 16. 7. – 20. 7. 2018         
2. turnus 23. 7. – 27. 7. 2018

B-ORIGINAL

TANEČNÍ 
PŘÍMĚSTSKÝ 
TÁBOR

Pro děti a mládež ve věku 6-14 let

Kontakt:       
tyna.sedlackova@b-original.cz        
tel. 605 404 737

Pohyb

TanecZábava
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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

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

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

Kompletní účetní služby 
Správa nemovitostí

SLEVA 
40%

z montáže

Po předložení tohoto kuponu

ŽALUZIE 
SÍTĚ PROTI HMYZU

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

stejné IČ
stejná adresa
stejný kontakt26 let
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