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Parkování v Řepích –  
anketa

Poutní areál na Bílé Hoře  
se stal Národní kulturní památkou
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Milí čtenáři,

jaro již před několika týdny udeřilo plnou silou a já musím přiznat, že teplé sluneční paprsky mi po 
dlouhé zimě přinesly lepší náladu i novou energii. Duben se všemi svými akcemi – jako byl třeba 
Společenský večer, Pálení čarodějnic nebo předávání cen nejlepším pečovatelům, utekl jako voda, 
a tak se můžeme těšit na všechno, co nám přinese měsíc květen. 
Jak praví klasik – máj je lásky čas – ale já věřím, že i nezadaní Řepané vůbec nemusí zoufat a květno-
vý čas jistě i jim nabídne mnoho zajímavého. Akcí je přichystáno opravdu hodně a to jak na poli spor-
tovním, tak kulturním. Věřím, že si vyberete a přeji vám pokračování krásných teplých dnů a jarní po-
hody. A samozřejmě budeme rádi, pokud vám k tomu všemu bude nápomocna i Řepská sedmnáctka.

Radka Sálusová

Úvodní slovo
Úřední hodiny
Úřadu MČ Praha 17

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

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

Czech	POINT Španielova 1280: 
v úředních hodinách živnostenského odboru

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

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

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

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

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

PŘÍŠTÍ	ZASEDÁNÍ	ZASTUPITELSTVA	MČ	PRAHA	17	SE	KONÁ	20.	6.	2018	OD	14	HODIN.
Místo	konání:	Kulturní	centrum	PRŮHON,	Socháňova	1220/27,	Praha	17	-	Řepy.
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Vypsání	veřejné	zakázky	na	realizaci	stavby	„Parkovací	plocha	v	ulici	Mrkvičkova“
Rada městské části souhlasila s vypsáním nového zadávacího řízení k veřejné zakázce ve zjedno-
dušeném podlimitním řízení na stavbu „Parkovací plocha v ulici Mrkvičkova“.

Přijetí	daru	od	PAR	a	navýšení	příspěvku	základním	školám	v	programu	MČ	Praha	17	pro	
podporu	jazykového	vzdělávání	My	ve	světě	–	svět	u	nás
Rada městské části schválila přijetí daru od zájmového sdružení právnických osob dotčených pro-
vozem letiště Praha-Ruzyně PAR ve výši 479 428 Kč na podporu jazykového vzdělávání dle progra-
mu MČ Praha 17 My ve světě – svět u nás. Navýšení příspěvku školám v rámci podpory jazykového 
vzdělávání My ve světě - svět u nás takto:
➞  ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha 6 - Řepy, Socháňova 19/1139 347 600 Kč
➞  ZŠ Jana Wericha, Praha 6 - Řepy, Španielova 19/1111 252 200 Kč

Finanční	spoluúčast	MČ	Praha	17	na	vyšetření	zraku	dětí	v	předškolních	zařízeních
Rada městské části schválila finanční spoluúčast MČ Praha 17 na vyšetření zraku dětí v předškol-
ních zařízeních.

Výzva	k	podání	nabídky	na	veřejnou	zakázku	malého	rozsahu	na	dodávky	a	stavební	práce	
„Vybudování	fitparku	a	parkourového	hřiště	při	ZŠ	Laudova	parc.	č.	1142/88,	k.	ú.	Řepy“
Rada městské části souhlasila se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky zahrnují-
cí stavební práce „Vybudování fitparku a parkourového hřiště při ZŠ Laudova parc. č. 1142/88, 
k. ú. Řepy“.

Návrh	na	rozdělení	dotací	do	oblasti	sportu,	volnočasových	aktivit,	sociálních	služeb	
a	kultury	pro	rok	2018
Zastupitelstvo městské části projednalo a schválilo návrh na rozdělení účelové dotace z rozpočtu 
Městské části Praha 17 z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních za-
řízení určené do oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury v celkové výši 
2 971 000 Kč.

Poskytnutí	peněžních	prostředků	formou	příspěvku	s	účelovým	určením	v	roce	2018	
příspěvkovým	organizacím	zřizovaným	MČ	Praha	17
Zastupitelstvo městské části schválilo rozdělení příspěvku s účelovým určením v roce 2018 
 příspěvkovým organizacím MČ Praha 17 v celkové výši 2 070 000 Kč.
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Vážení čtenáři,

vstupujeme do měsíce května, jaro je 
v  plném proudu a já věřím, že si plně uží-
váte teplého počasí a jarní přírody. Květen 
v Řepích nám přinese také spoustu spor-
tovních a kulturních akcí, na všechny vás co 
nejsrdečněji zvu a věřím, že si je užijete. Ať 
už se zúčastníte Slavata Triatlon Tour, Dět-
ské atletické ligy nebo třeba navštívíte ha-
sičský Memoriál F. Zvoníčka a L. Dlouhého. 
Zatoužíte-li pak po kultuře, nenechte si ujít 
Noc kostelů. 
Přes všechny tyto aktivity ale samozřejmě 
nezapomínejme na svátek našich matek, 
který si připomínáme druhou květnovou 
neděli.
A co je nového na řepské radnici? Ráda 
bych se s vámi podělila o svou radost, kte-
rou mám z budovaného Sportovního centra 
Na Chobotě. Stavební práce jsou na začát-
ku druhé poloviny, stavba pokračuje podle 
plánu. Chceme také uspořádat Den otevře-
ných dveří, abyste si vy, občané Řep, mohli 
tuto jedinečnou stavbu prohlédnout ještě 
před jejím dokončením. O termínu vás bu-
deme samozřejmě včas informovat. V tomto 
čísle bych vám ráda ukázala několik aktuál-
ních fotografií z areálu sportovního centra, 
které naleznete na straně 19.
Ráda bych vás také vyzvala k účasti v anketě 
týkající se parkování v Řepích. Dotazníková 
akce je pro vás připravena až do 30. června 
a já věřím, že se v hojné míře zapojíte.

Přeji vám příjemné čtení s naším 
časopisem.

Jitka Synková

Slovo starostky

Pranostiky na květen

Pankrác, Servác, Bonifác 

pro sadaře jsou zlí chlapci.

Jsou-li májové hřiby 

červivé, bude suché léto.

Máj zdravým skýtá života mnohé slasti 

a nemocným na neduhy léky a masti.

Svatá Žofie políčka často zalije.

Prší-li na prvního máje, bude později sucho a neurodí se seno.
V máji vlhko, c

hladno 

- bude vína na d
no.

ŘEPY

Jedno z nejzásadnějších 
témat u nás v Řepích 
je parkování. Tento 
námět na řešení vzešel 
ze Strategického plánu 
rozvoje MČ Praha 17, 
z veřejného setkání 
ze dne 1. 3. 2018. 
S pravidelností 
dostáváme na toto téma 
mnoho dotazů. Jsme 
si určitého nedostatku 
parkovacích míst 
vědomi a chceme jej 
prioritně a zásadně řešit. 
Ještě před jakýmikoliv 
kroky však chceme znát 
názor vás, občanů! 

Za pomoci Vysoké školy regionálního rozvoje a Bankovního institutu – 
Ambis, a. s. pořádáme na téma parkování v Řepích anketu, která bude probíhat 
v období 30. 4. – 30. 6. 2018. Budete mít možnost odpovědět na důležité dotazy, 
popř. nám sdělit své náměty a nápady, a to: formou vyplnění elektronického 
dotazníku na webu MČ nebo formou vyplnění anketního lístku, jež budou 
k dispozici na ÚMČ (Žalanského 291/12b) a v KC Průhon (Socháňova 1220/27). 
Vyplněné anketní lístky, prosím, vhazujte do určených boxů na uvedených 
místech. Dále; v období trvání ankety také bude probíhat i průzkum za pomoci 
tazatelů na veřejném prostranství. Prosím tedy o vstřícnost, každý názor je pro 
nás důležitý. Již nyní se těším na vaše názory a podněty. 

Jiří Masopust, 

zástupce starostky

Parkování v Řepích
ANKETA

Ilustrační foto
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OTÁZKA MĚSÍCE KVĚTNA

Téma měsíce: Kriminalita
Co z oblasti prevence kriminality považujete za nejdůležitější a proč?

Na prevenci se postupem let klade větší důraz, a to 
s ohledem na zvyšující se počet trestných činů. Pre-
vence je zaměřena především na děti a mládež, což 
považuji za logické a správné. Prevenci kriminality 
dělíme na několik typů. Nejvýznamnější je prevence 
v rámci rodiny. Rodina zaujímá klíčovou a nepostra-
datelnou roli v životě každého jedince. Děti a mlá-
dež od rodiny přejímají základní návyky a vzory 

chování, které si s sebou nesou do dospělosti. Kromě rodiny jsou děti 
a mládež ovlivňováni svým okolím, kamarády, spolužáky, dětmi, se kte-

rými chodí do zájmových kroužků atd. Nejdůležitějším bodem v preven-
ci je nabídnout dětem výchovné, vzdělávací a volnočasové aktivity, díky 
kterým plnohodnotně využijí svůj volný čas a tím i částečně pozitivně 
ovlivní jejich hodnotová měřítka.
V Řepích mají děti a mládež možnost navštěvovat nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež – Klub 17. Je určen pro děti od 6 – 18 let a kromě 
volnočasových aktivit nabízí Klub 17 i možnost odborné pomoci či rady. 
Oceňuji fungování Klubu 17 a jsem přesvědčena, že i díky jeho fungová-
ní je zde mnoho dětí, které si uvědomily, že volný čas lze trávit i způso-
bem, který je pro ně obohacující a nikoliv opačně.

JUDr. Kaljkovićová Kateřina Pro Prahu

Naše MČ působí  dlouhodobě v oblasti prevence 
kriminality v několika rovinách současně, a to pro-
střednictvím Centra sociálně zdravotních služeb, 
jehož je zřizovatelem. V rámci primární preven-
ce  kriminality podporuje preventivní programy ve 
školských zařízeních formou osvěty pro děti již od 
mateřských škol a umožňuje jim navštěvovat pre-
ventivní programy s ohledem na věk žáka. Je rov-

něž zahrnuta do pravidelné činnosti 5 klubů seniorů formou přednášek 
a praktických nácviků bezpečného chování. Významným prvkem pre-
vence kriminality je rozhodně existence Klubu 17, který nabízí dětem 

a mladým lidem smysluplné trávení volného času. V oblasti sekundární 
prevence kriminality na území Řep působí AT poradna s AT linkou pro 
osoby bojující se závislostmi. 
V případě potřeby speciálních programů preventivního charakteru není 
problém v rámci hl. m. Prahy doporučit odpovídajícího poskytovatele této 
služby. Přesto se domnívám, že tato prevence by v žádném případě ne-
měla nahrazovat rodinu, která by od dětství měla dbát na výchovu, dávat 
lásku, pocit jistoty a vytvářet jakési mravní návyky. I když??? Žijeme ve 
zvláštní hektické době a při procházení potomstva dospívajícím obdobím 
je třeba mít tak trochu štěstíčka. Mnohokrát se stává, že podlehnutí růz-
ným partám ostatních vrstevníků bývá silnější než vlastní rodina.  

Hájek Jaroslav TOP 09

Za nejdůležitější věc v prevenci kriminality rozhod-
ně považuji správnou a účelnou výchovu dětí a mlá-
deže. Vždyť právě v dětském věku je nejdůležitější 
vštěpovat našim ratolestem ty správné vzorce 
chování a jednání pro jejich další život. Jsem pře-
svědčená, že pokud se dítěti dostane láskyplného 
zázemí v rodině a dobré výchovy, snadněji pak odo-
lá různým nástrahám výtržnických part a spolků. 

Myslím, že pokud mládež bude mít dobré zázemí a rodiče, kteří jim vě-
nují svůj čas a energii, bude i v dalším životě vyznávat hodnoty slušného 
člověka a nesklouzne k různým kriminálním činnostem.

Jarmila Nosková
Prevenci kriminality bych viděla hlavně u mlad-
ších ročníků. Když vidím poflakující se –náctileté 
skupinky, které zjevně nemají co na práci, říkám 
si, co z těchto dětí jednou vyroste. Takže pokud 
chceme hledat nějaká preventivní opatření, vidě-
la bych je v „zaměstnání“ těchto pubescentů. Za-
pojit je do zájmových aktivit, sportu atp. a ukázat 
jim, že volný čas lze strávit i smysluplněji než po-

sedáváním po lavičkách, kouřením a konzumací levného vína. Právě 
odsud je totiž již jen krůček k drobným kriminálním přestupkům a pak 
již k něčemu horšímu…

Vladěna Matyášová

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

Chcete-li se k otázce vyjádřit, kontaktujte redakci na e-mail: redakce@praha17.cz
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Již několikaletou řepskou tradicí na konci března bylo předávání plaket 
Jana Amose Komenského našim pedagogům. Jednalo se o formu ocenění 
práce učitelů MČ Praha 17 – ať už ze škol mateřských, základních či Základ-
ní umělecké školy Blatiny.
V letošním roce se však vedení naší městské části rozhodlo poděkovat na-
šim pedagogům za jejich práci jinak. V sále Sokolovny se 27. března konalo 
jen pro ně divadelní představení s názvem „Příběh Coco Chanel“ v režii 
Jiřího Adamce. 
Na tomto setkání starostka Mgr. Jitka Synková přítomným učitelům podě-
kovala za jejich skvělou práci s dětmi a popřála jim spoustu dalších pracov-
ních úspěchů a spokojených žáků. Věřme, že skvělé představení, v titulní 
roli s Michaelou Dolinovou, bylo milým dárkem pro všechny řepské učitele.

-ras-

Dar pro naše pedagogy ke Dni učitelů

Dne 19. dubna se v KD Bílá Hora konalo slavnostní vyhlášení prvního roč-
níku soutěže o nejlepšího pečovatele. Soutěž byla rozdělena do dvou ka-
tegorií, a to Sociální pracovník a Pracovník v sociálních službách. Ačko li se 
tyto dva obory v mnohém prolínají, jsou zde i zásadní odlišnosti. Sociální 
práce se ve svých různých formách zaměřuje na vztahy mezi lidmi a jejich 
prostředím. Jejím úkolem je umožnit všem lidem plně rozvinout své mož-
nosti, obohatit jejich životy a předcházet selhání. Pracovníci v so ciál ních 
službách poskytují	kompletní péči o dané osoby, péči o domácnost, pomoc 
při společenském kontaktu a osobní asistenci. Vykonávají tedy přímou 
obslužnou péči o osoby se sníženou soběstačností při jejich denních čin-
nostech.  
Vítězkou v kategorii Sociální pracovník se stala Mgr. Petra Kornienková, 
sociální pracovnice z Domova sv. Karla Boromejského. Dalšími oceněnými 
v této kategorii se stali Renáta Koštelová (CSZS) a Bc. Jan Kouřil ( NAUTIS). 
V kategorii Pracovník v sociálních službách si plaketu za vítězství odnesl 
Jaroslav Hájek (Klub občanů bezbariérového domu Vondroušova) a další-
mi oceněnými se staly Zdena Pšenčíková (CSZS) a Věra Kašparová (OS Mar-
tin). Slavnostním aktem provázela Mgr. Monika Čermáková a ceny předá-
vala starostka Mgr. Jitka Synková. Závěr slavnostní akce patřil vystoupení 

dětí ze ZŠ genpor. Fr. Peřiny pod vedením Miroslava Maxanta. Věříme, že 
tímto prvním ročníkem byl položen základ nové tradice, jelikož sociální 
práce je nesmírně důležitá a velmi potřebná. Všem, kteří jí vykonávají, pa-
tří náš dík a úcta.

-mish-

Soutěž o nejlepšího pečovatele má své vítěze

Foto: -mish-

Foto: -mish-

V sobotu 21. dubna se v sále řepské Sokolovny konal ša-
chový turnaj „O pohár starostky MČ Praha 17.“
Účast byla hojná, hrálo se opravdu napříč všemi věko-
vými kategoriemi – od dětí až po zralé muže. Věřme, že 
všichni zúčastnění si užili napínavé herní klání. Ceny ví-
tězům pak předala osobně starostka Mgr. Jitka Synková 
společně s hlavním organizátorem Václavem Dbalým.
A	jaké	tedy	byly	výsledky	této	soutěže?
V kategorii registrovaní šachisti: 1. místo získal Petr Vo-
truba, 2. místo Pavel Slovák, 3. místo obsadil Svatopluk 
Štěpánek.
V kategorii neregistrovaní šachisti: 1. místo vyhrál Jan 
Dětinský, 2. místo obsadil Kamil Máca, na 3. místě se 
umístil Javed Khawar.
V kategorii mládež do 15 let se vítězem stal Tomáš Chla-
pec, 2. místo získal Jari Richard Diviš a z bronzu se rado-
val Jiří Matoušek. -ras-

Šachový turnaj „O pohár starostky MČ Praha 17“

Foto: -ras-
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Je to zvláštní a do jisté míry fascinující pocit sledovat jakým směrem se 
někdy naše cesty uberou. Na počátku může být spontánní impuls, malý zá-
rodek něčeho co přeroste ve větší plán nebo záměr. Dalo by se říct, že je to 
rok, co jsme se poprvé s několika sousedy sešli a začali připravovat první 
sousedský festival Zažít Řepy Jinak 2017. Rozhodně za tím nestál žádný 
velký záměr vytvořit hned kontinuální sérii ne-
bo dokonce koncept festivalů. Jediné, o co jsme 
fakticky usilovali, aby nám v září nepršelo. Aby 
někdo přišel, a aby se to lidem a trochu i nám, 
líbilo. Pravda, prvotní záměr pozvat na pár sou-
sedů, napéct nějaké dobroty a rozprodat a na-
sdílet šatníky, vzal v průběhu příprav poněkud 
za své a stalo se, že loňské září nám nestačilo je-
nom jedno podium a nestačila ani dvě podia. Po-
třebovali jsme tři aktivní scény k tomu, abychom 
se sousedsky takzvaně „vyblbli“. Na začátek to 
nebylo až tak špatné, ale sousedů, takových 
těch známých z paneláků, bylo jen poskrovnu. 
Možná nám bylo trochu líto, že poskytnutého 
prostoru sousedé nevyužili v dostatečné míře, 
ale již na druhém pokračování pod hlavičkou 
Zažít Řepy Jinak to bylo o poznání zajímavější. 
Avšak tam, kde návštěvníci Zažít Řepy Adventní 
očekávali více komerčních stánků, dostalo se 
jim naopak více nabídky produktů právě z rukou 
sousedů z paneláků. 
Teprve až druhou dubnovou sobotu dočkalo se naše amatérské seskupení 
skutečného zadostiučinění. Přes dvacet prodávajících sousedů a přes dva-
cet prodávajících dětí, kteří vyprázdnili své skříně, sklepy, kanceláře, ga-
ráže i dílny a přišli se podělit se svými sousedy. Ano připouštím, trochu se 
nám to vymklo z rukou a i přesto, že jsme poslední týden před akcí museli 
odmítnout zhruba patnáct lidí, dokázala se i takto vysoká nabídka vyrov-
nat kupní síle, která se nakonec dostavila. 

Netvrdím, že každý si přišel na své, ale dle ohlasů na místě i později to 
vypadalo, že mnoho z účastníků našeho Velkého bazaru bylo nakonec spo-
kojeno a uspokojeno. Největším a opět rozhodujícím hráčem této události 
bylo samozřejmě počasí. Nebýt tak krásného slunného dne, mohu zcela 
nezodpovědně prohlásit, že bychom se do útrob KC Průhon prostě nevešli. 
Vzhledem k obrovskému množství zboží, které vystavující přinesli, šly 
všechny propočty a výkresy a rozpisy stanovišť stranou a na řadu přišla 
čirá improvizace. 

Sousedé! Chtěl bych vám z tohoto místa říct; žasnu nad tím, kolik tako-
vých krásných věcí jste byli schopni vyhrabat a přinést! Čirá nádhera, to 
byla tržnice jak v orientu! Šmelilo, handlovalo, prodávalo a smlouvalo se 
opravdu všude a furt.  A právě tady si uvědomuji, jaký kus cesty jsme spo-
lečně urazili. Po počátečním nadšení a zvědavosti a přes trošičku rozpačitý 

advent se nám podařilo na jedno odpoledne vytvořit skutečné komunitní 
prostředí. A kdo v tu sobotu u Průhonu byl, tak ví, o čem mluvím. To nadše-
ní, klid a mír a pozitivní atmosféra byla téměř hmatatelná. A do toho všeho 
vyhrávalo pirátské Rádio Řepy! Vždycky trochu Jinak! Takové totiž Řepy ta-
ké mohou a dokážou být! Spontánní, barevné, hlučné, vysmáté a sdílené!
Jednu chvíli jsem se načapal, jak si říkám, že takto jsem si to vlastně před-
stavoval, že by to mělo vypadat loni v září. Ale vše má svůj čas. Museli 
jsme najít tu cestu a dojít až sem. Kdybychom toho v září nebo v prosinci 
nechali, tento pocit bychom nezažili. A tak jsme se dosmýkali a dokodrca-
li se všemi možnými nápady, pády, odrazy a náhodnými setkáními až sem, 
abychom přijali a zároveň vytvořili Velkou výzvu. Přijímáme s radostí tu 
Velkou výzvu, která plyne z vaší důvěry a nadšení účastnit se těchto ší-
leností a zároveň vyzýváme vás sousedé, kamarádi, nebojte se a přidejte 
se! Není třeba nám pomáhat s organizací, tou se umučíme sami. Ale jak-
mile uvidíte, že se zase koná, pod hlavičkou Zažít Řepy Jinak, nějaká akce, 
pojďte do toho s námi. Sdílejte své věci, svoje umění, svojí šikovnost se 
svými sousedy. Napište nám, řekněte nám o tom a my vám vytvoříme pro-
stor, o kterém jste netušili. V říjnovém čísle Řepské 17 jsem vám děkoval 
za důvěru a slíbil, že se pokusíme ji nezklamat. Věřím, že se nám to daří! 
Věřte nám dál! 
Myslím, že je z výše napsaného vcelku zřejmé, že nás letos v září čeká dru-
hý ročník Sousedského Festivalu, tedy Zažít Řepy Jinak 2018. Už dnes jsme 
plni nápadů a velmi brzy vás o nich budeme informovat. 
Neodpustil bych si, kdybych z tohoto místa nepoděkoval. Víte, ono to bez 
některých lidí nebo institucí nelze. Nebo jinak, lze. Ale složitěji. Napří-
klad instituce manželství je v tomto ohledu dost důležitá. Přátelství je si-
ce status, ale nikoliv bezvýznamný v tomto ohledu. KC Průhon, MC Řepík, 
Klub 17, MŠ Socháňova, Městská část Praha 17 a dokonce Městská policie 
Praha 17 a celý organizační tým se staly skutečnými přáteli našich soused-
ských akcí. Děkuji

Josef Dirbák
Hlavní koordinátor, soused

#Zažít Řepy Jinak – Velká výzva

Foto: Hana Pudilová

Foto: Hana Pudilová
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Také tentokrát se jednalo o akci benefiční a výtě-
žek celého večera byl – stejně jako v předchozích 
čtyřech ročnících - použit na podporu Nadačního 
fondu Zdeňky Žádníkové (nfzz.cz), který se již od 
roku 2007 snaží zpříjemňovat a zlepšovat pro-
středí zdravotnických zařízení, ambulancí či dět-
ských domovů. Starostka Jitka Synková během 
večera předala Zdeňce Žádníkové symbolický šek 
v hodnotě 23 000 Kč.
A jaký byl tento večer? Průvodcem večera byl 
Zdeněk Podhůrský, o předtančení se postarali 
tanečníci taneční školy Standard Klub Praha. 
K tanci a poslechu hrála kapela M. K. Collective. 
Retro nádech a vzpomínky na „Poupata“ a „Céč-
ka“ přineslo vystoupení skupiny Michal David 
Revival.
Ani letos nechybělo oblíbené benefiční Party 
Casino, degustace vín a rumů či fotokoutek, ne-
bo tombola. 
Věříme, že se všichni návštěvníci dobře pobavili 
a můžeme se těšit na setkání opět příští rok.

-ras-

Společenský večer Prahy 17
První Společenský večer Prahy 17 se konal v roce 2014. Letos, přesně v pátek 6. dubna, měli návštěvníci možnost si užít již pátý 
ročník této jedinečné akce. Stejně jako v letech minulých byl sál řepské Sokolovny zaplněn do posledního místa. 

Jak jsme avizovali v minulém čísle, měli všichni zájemci o zdravé stra-
vování ve čtvrtek 12. dubna možnost zhlédnout film „Na obranu jídla“, 
oceněného velkou cenou Life Science Film Festivalu 2015. Jak je možné, 
že moderní strava a životní styl dokáží způsobovat vážné problémy a ve-
dou k nemocem, ale zároveň velmi srozumitelné a přístupné představení 
možností, co s tím můžeme dělat, jsou otázky kladené jak ve filmu, tak 
v následné diskusi.
Tuto možnost jsme měli díky nabídce Zájmového sdružení právnických 
osob dotčených provozem letiště Praha Ruzyně PAR, které promítání za-
štítěné spoluprací s Letištěm Praha a.s. a společností Harvest Films z.s., 
nabídlo. 
Snímek byl v tento den promítán hned dvakrát. Dopoledne ho v Sokolovně 
mohli vidět žáci vybraných tříd druhého stupně řepských škol. Moderáto-
rem diskuse s nimi byl Vojta Klinger a s Pavlem Hartvichem ze Střední školy 
hotelnictví a gastronomie International s.r.o. si s dětmi utřídili základní 
informace z filmu. Odpoledne byl pak film připraven pro širokou veřejnost 
v KC Průhon. Diskuse s moderátorem Markem Janáčem (časopis Vesmír), 
neurofyziologem prof. Františkem Vyskočilem a opět Pavlem Hartvichem 
ze Střední školy hotelnictví a gastronomie International s.r.o. rozšířila 
informace například o nejnovější poznatky vědy k otázce jaké maso je pro 
nás nejstravitelnější, kdy a jakou zeleninu jíst. Tato škola se stejně jako 
Pražská taneční konzervatoř a střední odborná škola s.r.o. také partnersky 
na tomto projektu zaměřeném na zdravý životní styl podílela a připravila 

pro zájemce chutné a zdravé občerstvení na téma „Co bychom si (ne)měli 
dát k večeři“. 
Účastníci tak měli možnost se nejen zapojit do zajímavé diskuse, ale také 
ochutnat netradiční chuťové kombinace zdravých jídel, případně si domů 
odnést i recepty.

Mgr. Naděžda Zemanová,
vedoucí Odboru školství a kultury

Foto: Michaela Dvořáková

Foto: Petr Mezera

Co bychom si měli dát k jídlu, abychom byli zdraví?

M A P
P R A H A  1 7
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Velkoobjemové kontejnery  
v KVĚTNU
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. 

•				 3.	5. (čt) 14 – 18 hod.  Ke Kulturnímu domu x U Boroviček
•				 4.	5. (pá) 14 – 18 hod.  Parkoviště Hofbauerova x Žufanova
•			11.	5. (pá) 14 – 18 hod.  Parkoviště ul. Galandova
•			12.	5.	 (so) 12 – 16 hod.  Křižovatka ul. Laudova x K Trninám
•			17.	5. (čt) 14 – 18 hod.  Parkoviště Drahoňovského
•			18.	5. (pá) 14 – 18 hod.  Park. u objektu Bílý Beránek (Šímova)
•			25.	5.	 (pá) 14 – 18 hod.  Ke Kulturnímu domu x U Boroviček
•			26.	5.	 (so) 12 – 16 hod.  Parkoviště Hofbauerova x Žufanova
•			31.	5. (čt) 14 – 18 hod.  Park. Na Moklině (u rest. U Hasiče)

Co	lze	odložit	do	VOK

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

Co	nelze	odložit	do	VOK

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

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

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

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

✗   stavební	suť

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

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

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

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

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

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

UPOZORNĚNÍ	PRO	OBČANY

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

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

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

Termín	a	místo	přistavení	MSD	v	květnu	2018

5.	5.	(sobota)	8	–	14	hod.	–  křižovatka ulic K Trninám x Laudova

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:	 KVĚTEN

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

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

•	 20.	5.	(ne)	 	13–16	hod.		 Ke	Kulturnímu	domu	x	U	Boroviček

•	 26.	5.	(so)	 		 9–12	hod.	 Křižovatka	ul.	Laudova	x	K	Trninám

Přistavované kontejnery budou s obsluhou.

Kam s bioodpadem

Ing. Vladimíra Šrámková, 
Odbor životního prostředí a dopravy

Vypsaná odměna
Ve středu 21. 3. 2018 kolem 21.20 hod. u parkoviště prodejny Billa, na 
přechodu pro chodce směrem k tram. zastávce Slánská, byl brutálně 
napaden dvěma agresory ex-člen Symfonického orchestru Českého 
rozhlasu, kterému způsobili útočníci vážná zranění s trvalými ná-
sledky. Jeden z pachatelů po útoku odjel autem tmavé barvy, zatímco 
druhý byl zahnán k útěku ulicí Makovského směrem k Plzeňské ulici. 
Krátce poté na místo dorazila hlídka PČR a záchranná služba. Na místě 
a v okolí přepadení byli svědci. V případě, že máte informace, vedoucí 
k dopadení pachatelů tohoto mimořádně nebezpečného trestného či-
nu, obraťte se prosím na místní oddělení Policie ČR, linku 158, nebo 
pište na e-mail: repybezpecne@seznam.cz

Děkujeme

Čištění komunikací
Ve	dnech	4.	5.	–	21.	5.	proběhne	v	městské	části	Praha	17	údržba	
komunikací.	Veškeré	podrobnosti	naleznete	na	www.repy.cz		
v	sekci	Aktuality.
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Přesně před rokem proběhla první akce „Ukliďme Řepsko“, která byla ja-
kousi místní variantou celostátní „Ukliďme Česko“, jejíž organizátorem 
je Český svaz ochránců přírody (ČSOP). Tehdy se uklízelo okolí Řepského 
potoka a přišlo devět brigádníků. 
Článek hlavní organizátorky Ivany Štětinové tenkrát končil slovy a přáním: 
„Těším se, že nejpozději za rok se sejdeme na podobné akci a třeba i ve 
větším počtu tam, kde to bude potřebné a zajímavé...“
Toto přání se autorce splnilo beze zbytku. V sobotu 7. dubna ráno se sešla 
parta více než třiceti nadšenců všech věkových kategorií u tabule č. 16 na-
učné stezky poblíž bikrosové dráhy. Cíl akce - vyčistit Řepskou step. Jsem 
rád, že se zúčastnili i zastupitelé městské části – samozřejmě přírodovědec 
Jan Farkač, zástupce starostky Martin Marek a za časopis Řepská sedm-
náctka moje maličkost. Po uvítání předala Ivana Štětinová slovo Janu Farkačovi, který velmi zají-

mavě pohovořil o Řepské stepi, o její historii a o tom, co se v ní nachází. 
Také nám ukázal a představil žáby, které přinesl ve kbelíku, aby je za chvíli 
vypustil do volné přírody. Martin Marek zas ocenil nadšení a práci dobro-
volníků, kterým není lhostejné jejich okolí a společný prostor, a kteří jsou 
ochotni pro to něco udělat bez finančních nároků a ve svém volnu.
Pak již jsme si převzali igelitové pytle, věnované ČSOP, nasadili rukavice 
a rozprchli se do terénu. A sbírat bylo co! Kromě drobných odpadků, plas-
tových i skleněných lahví, plechovek od nápojů, jsme našli několik pneu-
matik, traverzu a dokonce zbytky auta!
Bylo úžasné sledovat, s jakým nadšením se děti vrhaly do houští trnkových 
a šípkových keřů pro starý deštník či lahev od piva! Celkem jsme naplnili 
35 pytlů a sebrali více než 370 kilogramů odpadků. Je třeba poděkovat 
Odboru životního prostředí za poskytnutí dalších pytlů a následný odvoz 
sesbíraného harampádí, které jsme i s pytli zanechali u cesty.
Největší dík však patří všem zúčastněným Řepanům. Je vidět, že jim záleží 
na tom, v jakém prostředí žijí!
Akci jsme ukončili u piknikového místa opékáním buřtů. Dětem byly předá-
ny na památku diplomy. A o čem jsme si u ohně povídali? O přírodě kolem 
nás, o životním prostředí a o třídění odpadu. Tak kde to bude příště?

Jan Bösser

Ukliďme Řepsko 2018

Včelí roj není životu nebezpečný. Přesto je třeba, aby ho odvezl včelař. 
Pokud někde uvidíte viset roj včel, zavolejte tedy nejbližšímu	včelaři. 
Pokud ho nemáte, zavolejte na ROJOVOU	 POHOTOVOST spolku VČELÍN 
OŘECH (tel. 602 614 170) a my roj rychle, bezpečně a ZDARMA odvezeme 
a ještě vám dáme jako poděkování za záchranu života včel malý dárek. 

Nevolejte hasiče, mají na starosti důležitější věci a bylo by škoda, aby 
chyběli u ohrožených lidských životů, zatímco budou běhat kolem 
včel. Hasiči navíc musí všechny včely zabít (v případě včel nemají jinou 
šanci). Štěně nebo hříbě také nikdo nezabije jen proto, že se na chvíli 
zaběhlo a mohlo by někoho kousnout nebo kopnout. Včelí roj je podob-
ným „začínajícím životem“ hledajícím si nový domov.

Jak správně zareagovat 
na včelí roj?

Vladimír	Glaser,	Včelín	Ořech	z.s.,		
www.vcelinorech.cz,	tel.	602	614	170

Foto: Jan Farkač

Foto: Martin Marek

Hledáme nové zájemce, kteří by alespoň dvakrát měsíčně mohli dopro-
vázet nevidomé a napomáhat jim při jejich zapojení do běžných denních 
akti vit (nákupy, úřady, lékaři…) nebo se s nimi věnovali společným zá-
jmům (sport, kultura, výlety…).  
Květnový třídílný výcvik nových dobrovolníků proběhne v termínech  
14., 21. a 28. května vždy od 17 do 20 hodin a předchází mu osobní schůzka. 
Další výcvik se uskuteční 11., 18. a 25. září 2018.

Pomáhejte s námi 
nevidomým!
Chtěli byste se zapojit do týmu 150 dobrovolníků a pomáhat 
nevidomým? Staňte se dobrovolníkem v Okamžiku 
a pomáhejte přímo lidem, kteří vaší pomoc uvítají.

Kontaktovat	nás	můžete	v	Dobrovolnickém	centru		
na	tel.	číslech	775	209	055,	604	841	926,	233	379	196		
nebo	na	e-mailu	dc@okamzik.cz.	

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

www.okamzik.cz



Tubusy staré 
Dokumenty nalezené v září 2017 v makovici 
kříže na centrální kupoli kostela nám dovolily 
nahlédnout do jednotlivých fází života bělohor-
ského poutního místa od jeho vzniku na začátku 
18. století až do 50. let 20. století. Bylo zvlášt-
ní, moci se dotknout listiny, kterou před 300 le-
ty vlastnoručně napsal Christian Luna, iniciátor 
a vůdčí osobnost projektu výstavby poutního 

místa. Zaznamenal, jak rok po roce v ohromném 
úsilí povstávaly další a další části komplexu až po 
finální akt – vstupní portál z roku 1730, připiso-
vaný K. I. Dientzenhoferovi (zde mimochodem byl 
jako poslední akt neznámým štukatérem zdarma 
vytvořen reliéf s Habsburským orlem, který poz-
ději vzbuzoval velké vášně, až byl v roce vzniku 
České republiky otlučen rozvášněným davem).
O sto let později po Lunovi sepisoval vlastní rukou 
podrobnou a rozhořčenou zprávu o úpadku doby 

a neúctě k základním křesťanským hodnotám 
obnovitel poutního místa, hradčanský kanovník 
Josef Čapek. Zaznamenal základní fakta o obno-
vě poutního areálu v roce 1811 a jeho vzdorovité 
energii můžeme dnes děkovat za záchranu pout-
ního místa prakticky v původní barokní podobě.  
Až dojemný je lístek papíru popsaný neumělým 
písmem, který zaznamenává čin Ludmily Köst-
lové z roku 1851, která v závěti odkázala peníze 
na opravu věže, poškozené velkou bouřkou v ro-
ce 1847. Díky ní bylo na věž možno opět vztyčit 
kříž, který se za bouřky uvolnil a musel být sňat. 
Pár let poté provedli kompletní opravu areálu 
břevnovští benediktini.
Co námi ale opravdu pohnulo, byl dopis P. Bogne-
ra, kněze, který spravoval poutní místo zhruba 
v letech 1952–1984. Pater Bogner dokázal v těžké 
poválečné době přesvědčit příslušné úřady i své 
farníky, obstarat měděný plech „z nadměrných 
zásob různých továren“ a s pomocí dobrovolníků 
opravit kupoli kostela na dřevěném lešení, které 
bylo prakticky svépomocí sbito z prken. Fotogra-
fie tohoto lešení byly přiloženy k dopisu.

Nález v kříži byl ještě mnohem barvitější, nezmí-
nili jsme „svaté obrázky“, relikvie, tištěné čes-
ko-německé modlitby a další předměty. Všechny 
by měly být po konzervaci a pořízení překladů 
s odbornými komentáři ukázány během výsta-
vy, kterou budeme pořádat ve spolupráci s Ná-
rodním archivem v roce 2020 při příležitosti 
400. výročí bělohorské bitvy.

CO VÁS ZAJÍMÁ
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V únoru 2018 byl poutní areál Panny Marie Ví-
tězné na Bílé Hoře vyhlášen Národní kulturní 
památkou spolu s dalšími 18 sakrálními stavba-
mi a komplexy Čech a Moravy. Národní kulturní 
památky tvoří jádro kulturního bohatství Čech 
a vztahuje se na ně přísnější ochrana než na po-
četnější Kulturní památky. Bělohorskému pout-
nímu místu s ohledem na jeho historický i umě-
lecký význam toto vyznamenání právem patří.
Poutní místo bylo vybudováno téměř sto let po 
bělohorské bitvě. Iniciátorem výstavby nebyla 
šlechta ani církevní hodnostáři, byli to pražští 
umělci, řemeslníci a měšťané, kdo si předsevzali 
postavit na Bílé hoře důstojnou svatyni k oslavě 
Matky Boží. V průběhu let 1604 – 1630 vložili do 
tohoto projektu mnoho energie a svedli několik 
dalších bitev s nepřízní vrchnosti či historických 
okolností. Nicméně dílo bylo zdárně dokončeno 
a díky přispění umělců skvělých jmen jako byli 
J. B. Santini, K. I. Dienzenhofer, V. V. Reiner, 
D. C. Asam a O. J. Mayer, se barokní stavba stala 

unikátem, který jen těžko hledá srovnání v blíz-
kém i dalekém okolí. Také v následujících stole-
tích dokázala projít několika těžkými obdobími 
díky těm, kdo se neváhali v kritické chvíli oběta-
vě zasadit o její záchranu. Za mnohé lze jmeno-
vat kanovníka Čapka na začátku 19. stol. nebo 
P. Bognera z dob komunistické éry.
Zcela nové informace o pohnuté historii poutní-
ho místa lze čerpat z rukopisů, tisků a fotografií 
objevených při opravách kostela v r. 2017. Dva 
mosazné tubusy s dokumenty byly nalezeny 
v makovici kříže na centrální kupoli a převezeny 
do Národního archivu. V roce 2020 budou před-
staveny spolu s dalšími exponáty v rámci výstavy 
k 400. výročí bělohorské bitvy. V tomto roce by 
také měla být ukončena komplexní oprava pout-
ního areálu, která v současné době probíhá pod 
vedením sester benediktinek z Opatství Venio, 
které mají od roku 2007 v poutním místě svůj 
klášter. Všem, kdo tento úmysl jakýmkoli způso-
bem podpořili, patří velké díky!

Poutní areál na Bílé Hoře  
se stal Národní kulturní památkou

Foto: Archiv Bílá Hora



Tubusy nové
Na závěr oprav kupolí bělohorského kostela byly 
na podzim 2017 do makovic zrestaurovaných kří-
žů umístěny jako poselství pro následující gene-
race nové dokumenty. Nad hlavní kupoli kostela 
jsou do tzv. „oficiálního tubusu“ vloženy relikvie 
svatých a medailka sv. Benedikta z původního 
nálezu a nově dodány dokumenty a fotogra-
fie dokládající současný stav poutního místa: 
průvodní list majitele objektu – Břevnovského 
arciopatství a výčet benediktinských kněží spra-
vujících po roce 1989 poutní místo, dále zpráva 
o založení kláštera benediktinek, popis průběhu 
oprav barokního komplexu, poděkování a modlit-
ba za všechny sponzory a také modlitba za padlé 
v bělohorské bitvě a jiných válečných konfliktech 
naší doby. To vše na archivním papíře, psáno ruč-

ně tuší či tištěno kvalitním inkoustem, fotografie 
černobílé v speciálně pro tento účel vyrobené 
nerezové schránce. Víme, jakou radost jsme zažili 
při objevení starých záznamů my, a chtěli bychom 
ji dopřát i těm, kdo přijdou po nás.
Poté, co jsme nanejvýš hekticky – čas tlačil – při-
pravili tubus první, uvědomili jsme si, že jeho 
obsah jen částečně odráží to nejdůležitější, co 
se v poutním areálu odehrává. A také jsme do 
něj nemohli umístit kopie původních dokumen-
tů, které právě procházely konzervací a nemohly 
být kvalitně překopírovány. Proto jsme se roz-
hodli vyrobit ještě druhý, pracovním názvem 
„lidový tubus“, a umístit jej do makovice kříže 
nad zvonicí, který byl restaurován na samý zá-
věr stavebních prací. Do této druhé schránky 
jsme kromě kopií původních dokumentů umís-
tili také 31 fotografií ze života místního spo-
lečenství, články našeho farníka p. Voplakala 

týkající se programu a dění v poutním areálu, 
obrázky a modlitbu dětí, které se zde scházejí. 
A také fotky z průběhu stavby, na kterých jsou 
zachyceni i ti, kdo zde často ve velmi obtížných 
podmínkách měsíce pracovali. Jim a mnoha dal-
ším přátelům tohoto místa patřilo také zvláštní 
poděkování.
Práce na obnově barokního poutního areálu 
zdaleka nekončí, avšak nález dokumentů z ru-
kou těch, kdo se kdysi starali o jeho záchranu, 
a zhotovení nových dokumentů pro ty, kteří jed-
nou navážou na naši práci, nám otevřelo novou 
dimenzi. Uvědomili jsme si, že jsme malým, ale 
nezbytným článkem řetězu lidí dobré vůle, kteří 
navazují na kulturní dědictví naší země a snaží 
se nést za ně svůj díl zodpovědnosti a předat ho  
dál, jak nejlépe umí. 

sr. Petra Pavlíčková OSB
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Benefiční koncerty v roce 2018

Foto: Archiv Bílá Hora

neděle	13.	5.	v	16	hod.	DUO	SEMPLICE		
																		–	koncert	s	harfou,	flétnou	a	poezií 
Zazní skladby autorů J. S. Bach, J. Kř. Krumpholz, V. Blodek, 
J. Hruška, V. Novák, G. Faure, E. Satie, V. Homér, Z. Folprecht
Verše: G. V. Catullus, W. Shakespeare, J. Jevtušenko, B. Reynek
Harfa – Lukáš Dobrodinský, flétna – Vít Homér 
Přednes: Blanka Suriaková

neděle	10.	6.	v	17	hod.	KONCERT	V	AMBITECH	PRO	BÍLOU	HORU
Pod vedením Veroniky Kopecké vystoupí dětský soubor MUSICA 
MARCATO. Zazní pásmo lidových písní, skladby H. Purcella, 
Ch. W. Glucka a další...

neděle	24.	6.	v	19	hod.	PROHLÍDKA	POUTNÍHO	AREÁLU	
s	průvodcem,	která	bude	zakončená	HOUSLOVÝM	KONCERTEM	
sr.	Marie	Magdaleny	Fuxové
Prohlídka je určena pro širokou veřejnost a zvláště jako 
poděkování pro všechny dárce a sponzory poutního místa.

neděle	23.	9.	v	16	hod.	SEO	CAI		
																		–	koncert	v	ambitech
Již druhý koncert tohoto italského mužského sboru uvede 
opět chrámový smíšený sbor CANTUS AMICI pod vedením 
Lukáše Dobrodinského.

Výtěžek	všech	výše	uvedených	koncertů	bude	určen	na	opravy	poutního	areálu.
Více	informací	na	www.benediktinky.cz	nebo	adrese	benediktinky@centrum.cz

Pokud chcete uvidět poutní místo Panny Marie Vítězné „zevnitř“, podpořit naši snahu o jeho obnovu  
a nepatříte zrovna k návštěvníkům bohoslužeb, dovolujeme si Vás pozvat k jedné z následujících akcí:



Programy pro řepské seniory květen 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	květnu:	1.	5. Státní svátek – zavře-
no, 8.	5.	Státní svátek – zavřeno, 15.	5. Sla-
víme Den matek se Sparťankou, 22.	5. Beseda 
s Ing. J. Šimonovou – informace o výstavbě 
Domu s pečovatelskou službou, 29.	 5. Volný 
program.

Klub	Gemini	(zdravotně	znevýhodnění)
První pondělí v měsíci 14.30 – 15.30 hodin, 
každé další pondělí od 14.30 do 16.30 hodin 
v Klubu 17, Socháňova 1221, Praha 17. 
Klub vede Martin Prouza.
Program	v	květnu:	7.	5.	  Zavřeno, 14. 5. Tré-
nink paměti se svátkem práce, 21.	 5. Zpívání 
písniček, výtvarná činnost, vše kolem 8. 5., 
28.	5. Kreativní tvorba z příze a dalších mate-
riálů podle Ládi Hrušky.

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	 květnu:	 2.	 5.	 Volný program, 
9.	 5.	 Volný program, 16.	 5.	 Volný pro-
gram,	 23.	 5.	 Volný program,	 30.	 5. Beseda 
s Ing. J. Šimonovou – informace o výstavbě 
Domu s pečovatelskou službou. 

Klub	seniorů	Centrum
Setkávání vždy v úterý od 9 do 11 hodin v CSZS, 
Bendova 1121, Praha 17. 
Klub vede Jitka Hanzlová. 
Program	v	květnu:	1.	5. Státní svátek – zavře-
no, 8.	5.	Státní svátek – zavřeno, 15.	5. Čtení 
kroniky, 22.	 5. Vycházka na Petřín (dle okol-
ností), 29.	5. Volný program.

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	 květnu:	 7.	 5.	  Cvičení na židlích 
s pí Vaňkovou, 14.	 5.	 Volný program, k po-
slechu zahraje Sparťanka, 21.	 5.	  Cvičení na 
židlích s pí Vaňkovou, 28.	5. Beseda s panem 
Kratochvílem na téma „Jeruzalém“.

	 1.	5. – Státní svátek  – zavřeno

	 2.	5. – Jdeme do kina 

	 4.	5. – Den plný her    

	 8.	5. – Státní svátek  – zavřeno

	 9.	5. – Výroba vlajek

11.	5. – Turnájek všeho možného

15.	5. – Vyrábíme lapače snů

16.	5. – Hudební odpoledne

18.	5. – Namaluj si kamínek, který si doneseš

22.	5. – Sliz dle Rozárky a Aničky

23.	5. – Křížovky a hlavolamy

25.	5. – Korálkujeme s Klubem 17 

29.	5. – Filmový den

30.	5. – „DEN DĚTÍ“ – den plný soutěží a her, „Den otevřených dveří“

INFORMUJEME
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Plán Klubu 17            květen 2018

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

Školení cvičitelé SENIORFITNES vám pomohou s bolestmi  
zad a kloubů. Jako bonus získáte i nový okruh přátel.  

Více na www.seniorfitnes.cz

V Praze 17  
cvičíme: 

Těšíme se na vás!

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

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

Přijďte 
s námi cvičit 

zdravotní tělesnou výchovu! 
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Komunitní centrum Řepy – program aktivit na květen

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:
30. 5. od 13 hod. – Finanční instituce a jejich výběr
31. 5. od 14 hod. – Zábavné soutěžní mezigenerační odpoledne

Čtvrtek 12.30	–	13.30	hod.	Jóga	pro	seniory
13.30	–	15.30	hod.	Podpora	zdravého	životníhu	stylu
Téma	měsíce:	Cestování	s	trénováním	paměti
 3. 5. – Madeira – cestování s trénováním paměti – úvodní přednáška 
10. 5. – Lužické hory – workshop
17. 5. – Kostarika – workshop
24. 5. – Písecko – workshop

Pátek 7.30	–	8.30	hod.	Zdravotní	cvičení

ČAPS
ČESKÁ ASOCIACE

PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

V úterý 27. března 2018 v KC Průhon uskutečnila Česká asociace pečovatel-
ské služby pod vedením předsedy PhDr. Jindřicha Kadlece, ředitele Centra 
sociálně zdravotních služeb Praha-Řepy, již druhý seminář pro poskyto-
vatele sociálních služeb z celé ČR, jehož hlavním tématem byly novinky 
v oblasti ochrany osobních údajů (GDPR) v souvislosti s rozvojem kvality 
sociálních služeb. Semináře se zúčastnil také místostarosta Prahy 17 Jiří 
Masopust, který ocenil spolupráci asociace s místní samosprávou a vyjád-
řil podporu rozvoje sociálních služeb na úrovni obcí, jako velice důležitou 
součást služeb jejich občanům.
Česká asociace pečovatelské služby (ČAPS) se sídlem v Praze 17 sdružuje 
230 poskytovatelů pečovatelské služby, domácí zdravotní péče a dalších 
sociálních služeb z celé ČR. Její předseda PhDr. Jindřich Kadlec klade dů-
raz na rozvoj kvalitních sociálních služeb na komunální úrovni, propojení 
s terénní zdravotní péčí, na maximální podporu neformálních rodinných 
pečujících mj. vznikem rodinných poradenských center pro neformální pe-
čující, které by v budoucnu rád realizoval také v Praze 17. Česká asociace 
pečovatelské služby je významným partnerem pro Ministerstvo práce a so-
ciálních věcí, Ministerstvo zdravotnictví a další důležité subjekty státní 
správy a samospráv právě v oblasti rozvoje terénních sociálních a zdravot-
ních služeb pro občany ČR. Předseda ČAPS ocenil možnost konání celostát-
ního semináře, kterého se zúčastnilo 67 zástupců sociálních služeb z ce-

lé ČR, právě na území Prahy 17, kde díky tomu mohl propagovat fungování 
Centra sociálně zdravotních služeb jako ideálního příkladu podpory obce 
sociálním službám na komunální úrovni.

Mgr. Kateřina Dušková,  
projektová manažerka ČAPS

Česká asociace pečovatelské služby  
uskutečnila další seminář

Foto: -ras-



1.	 –	 31.	 5. Výstava	 výtvarných	 děl	 na	 téma	 stáří	 jako	 obdarování	
a	 další	 vrcholná	 fáze	 života (projekt vznikl ve spolupráci studentů 
Mensa gymnázia a seniorů v Domově sv. Karla Boromejského).
Refektář, vstup volný.

13.	5.	Orchestrální	řada	Archioni pod vedením Michala Macourka.
Kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné, od 17.00 hod.

17.	5.	Jarní	vystoupení	žáků	ZŠ	waldorfská	–	Dědina.
Denní stacionář, vstup volný, od 10.00 hod. 

20.	 5.	 Cembalový	 recitál	 Evy	 Tornové, na programu: J. Kuhnau, 
J. K. F. Fischer a J. Ph. Rameau.
Kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné, od 17.00 hod. 

2.	6.	Dětská	pouť - zábavné odpoledne se soutěžemi k Mezinárod-
nímu dni dětí.
Zahrada Domova, vstupné dobrovolné, od 14.00 hod. 

3.	 6.	 Koncert	 orchestru	 Musica	 Alternativa, varhany: Lukáš Pet-
řvaldský, mezzosoprán: Stanislava Strnadová, na programu: A. Vi-
valdi, G. F. Händel, J. S. Bach, P. Warlock, A. Dvořák a F. Míča.
Kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné, od 17.00 hod.

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

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

přihlásit na e-mailu: kultura@domovrepy.cz 

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

Spojení:	bus	č.	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

25. 5. 2018

Noc kostelů

18.00	 Mše	svatá
19.00	 Zahájení	a	představení	místa
19.30	 Koncert
20.00	 Přednáška	o	beuronských	malbách	v	kostele
20.30	 Koncert	a	poetické	pásmo

Od	20	hod.	
	 Přijďte	rozeznít	zvony
	 Malá	noční	hudba
	 Co	všechno	se	může	stát…
	 Velká	noční	hudba
Ochutnávka	mešního	vína

Kostel sv. Martina

program na květen 2018

14. ROČNÍK NOHEJBALOVÉHO TURNAJE
neregistrovaných hráčů

„O POHÁR STAROSTKY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 17“

sobota 19. května 2018
Hřiště u řepské Sokolovny, ul. Na Chobotě 125, Praha 17 

Soutěží tříčlenné týmy, které mohou být i smíšené.
Registrace týmů: 9.30 – 9.45 
Slavnostní výkop v 10 hodin

Těšíme se na vás!
Přihlášky zasílejte do 19. 5. 2018 na adresu: Jan Kechner, Všehrdova 21/435,  

118 00 Praha 1, e-mail: ferklova.petra@centrum.cz

Informace: 603 438 053

Kostel sv. Rodiny
Řepy



PROGRAM KVĚTEN 2018 

LiStOVáNí: Byl jsem při tom 
(Jerzy Kosiński)

Koncert: Písničkář Jano 
Svetlan Majerčík 

Jarní koncert žáků  
KC Průhon

Divadlo pro děti:  
O pejskovi a kočičce

Divadlo pro děti:  
O Honzovi a princezně

Divadlo: Manželský  
čtyřúhelník

Divadlo pro děti:  
Vlk a hlad

Divadlo pro děti:  
O Sněhurce

Přednáška: Rok 1618  
a stavovské povstání

Světoznámý příběh o duševně a citově retardovaném zahradníkovi, kte-
rý desítky let žije v malém domě se zahradou. Skutečný svět mu je cizí  
a zná ho pouze z televizní obrazovky. Ve zralém věku je, po smrti svého 
doborodince, vržen do reality. Díky účasti v dopravní nehodě se dostává 
do vyšších kruhů společnosti a nečekaně se z něj stává hvězda, kterou 
všichni obdivují. Příběh vás pobaví, ale i vás u něj zamrazí. Hrají: Tomáš 
Drápela, Věra Hollá a Pavel Oubram. Společenský sál KC Průhon. (vstupné 
100 Kč základní/ 80 Kč studenti a senioři) 

Slovenský rodofolkový písničkář Jano Svetlan Majerčík, který vám přichází 
zahrát až z podtatranské vesničky Východná. Umělec se narodil do rodiny 
proslulých tanečníků, sólistů souborů Lúčnice a Sľuku. Jeho tvorba je ovliv-
něna silným vztahem k rodu, lidskosti, přírodě a k Matce Zemi. V písních 
nalezneme odkazy na víru v dobro a lepší svět. Vstupenky ke koupi před 
koncertem. Společenský sál KC Průhon. (vstupné 250 Kč)

Během večera vystoupí žáci pěvecké třídy lektorky Mgr. MgA. Evy Klečko-
vé – Kováříkové s hudebním doprovodem Jana Kováříka a Tomáše Rabase. 
Společenský sál KC Průhon. (vstup zdarma)

Pohádka volně inspirovaná knihou Josefa Čapka. Loutkové divadlo uve-
de veselé a známé pohádky: O pejskovi a kočičce, jak si myli podlahu;  
O pyšné noční košilce; Jak si pejsek a kočička dělali k svátku dort. Příběhy 
jsou doprovázeny nejen velkými loutkami, ale i písničkami. Vhodné pro 
děti: MŠ, a 1. – 3. třídy základní školy. Hraje: Divadlo Tondy Novotného. 
Společenský sál KC Průhon. (vstupné 40 Kč)

O českém Honzovi se povídá, že je hloupý. Ale co když je to jinak a všech-
no jen přežene svým osobitým rozumem? Jednou potká v lese babičku a 
ta ho pošle na hrad uzdravit princeznu. Ale co když princezna není vůbec 
nemocná, ale jen rozmazlená a líná? Přijďte se podívat, jak příběh do-
padne. Hraje: Milan Duchek. Společenský sál KC Průhon. (vstupné 40 Kč)

Manželé Juklovi jsou dlouholetými přáteli manželů Tupých. Květa a Rů-
žena pracují ve stejné mateřské školce, Míra a Radim jsou inženýry ve 
stejném výrobním podniku. Proto není divu, že se jako každý rok chystají 
společně oslavit Silvestra. Hraje: Martin Kraus, Michaela Badinková, Dana 
Homolová a Daniel Rous. Společenský sál KC Průhon. (vstupné 100 Kč zá-
kladní/80 Kč studenti a senioři) 

Jaké to asi je, když má vlk hlad? Tak velký, že by sežral Karkulku i kůzlátka k 
tomu. Představení je určeno pro diváky jakéhokoli věku. Bylo oceněno jako 
nejlepší představení na Liberecké Mateřince 2011 a mezinárodním festi-
valu loutkového divadla v Mariboru 2014. Délka: 45 min. Pro děti: Od 3 let. 
Režie, hraje: Jakub Folvarčný. Společenský sál KC Průhon. (vstupné 40 Kč)

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

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

PÁTEK 20:30

ÚTERÝ 18:00

ČTVRTEK 16:00

SOBOTA 15:00

SOBOTA 15:00

ČTVRTEK 19:00

SOBOTA 15:00

SOBOTA 15:00

STŘEDA 17:30

18

22

24

26

19

10

05

12

09

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 prodloužena do konce května. (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 kveten 2018.indd   1 24.04.18   8:22
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pŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Termín:

20. 8. - 24. 8. 2018
27. 8. - 31. 8. 2018

pŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Kutilský

Děti budou mít k dispozici dílnu a venkovní hřiště.
Vyrobí si zajímavé výrobky, které si odnesou domů.

Na programu bude nejen výtvarný program, ale i 
celotáborová hra, soutěže, hry, a jednodenní výlet, 

na který se vydáme mimo KDBH.  

Obědy jsou zajištěny cateringově.

Cena: 2.390,- Kč
(v ceně materiál, nářadí, odměny, obědy a nápoje)

Pro účastníky kroužku

Kutil Junior a 2. sourozence: 2.190,- Kč

Přihlášky:
info@kutiljunior.cz, www.kutiljunior.cz

Pro děti cca 6 - 13 let
(nebo po osobní dohodě).

Kontakt: Bc. Šárka Poláčková,
tel: 602 258 820

KD Bílá Hora, Ke Kulturnímu domu 14, Praha 6 - Řepy. Více na www.kdbh.cz

KUTILJUNIOR
Šikovné deti

WESTERNOVY VECER
,,

,,,,WESTERNOVY VECER
,

Country bál ve westernovém stylu!
Kapela Gentlemani vám zahraje písně od

country, western, blues až po jazz.
Vystajlovaní cowboyové a cowboyky obdrží ZDARMA

welcome drink z divokého západu!
Po celý večer akční drinky.

Vstupné: 50 Kč
Kulturní dům Bílá Hora, Ke Kulturnímu domu 14, 163 00 Praha 6 – Řepy.
Vstupenky na www.kdbh.cz, pokladně KC Průhon, nebo v KD Bílá Hora.

5. 5. 2018 19:00

s kapelou gentlemanis kapelou gentlemani

Bez názvu-4   1 16.4.2018   15:05:13
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Dopoledne 10. dubna se opět na řepské radnici neslo ve slavnostním duchu. Konalo se zde vítání 
nových občánků. Tentokrát však bylo výjimečné tím, že mezi uvítanými dětmi byla také Lenka 
Mačková, která je prvním řepským miminkem narozeným v roce 2018.

Celý obřad byl jako vždy pečlivě připraven ma-
trikářkami z Odboru občansko správního. Ke 
zdárnému průběhu jistě přispělo i vystoupení 
dětí z MŠ Laudova, pracoviště Fialka, které pod 
vedením učitelky Radky Přibylové přítomným 
zazpívaly a zatančily pásmo veselých písniček. 
A jak jinak – tematicky bylo vystoupení laděno 
k narození miminka. 
Ani tentokrát nechyběly gratulace a drobné dár-
ky pro všechny děti a jejich rodiče z rukou sta-
rostky Jitky Synkové. Celou slavnost pak zakon-
čilo společné fotografování. Fotografie s DVD 
jistě budou milou vzpomínkou pro všechny zú-
častněné na tento den.

Foto: -ras-

Foto: -ras-

Přivítali jsme prvního  
řepánka roku 2018

Milí	rodiče	nových	občánků	naší	městské	části,

srdečně zveme Vás, Vaše děťátko i Vaše blízké k účasti na slavnostních obřadech „vítá-
ní občánků“ Městské části Praha 17. Podmínkou k účasti je děťátko (do 1 roku věku), 
které má trvalý pobyt v  městské části Praha 17 + vyplněný dotazník. 
Připraven je pro Vás krátký kulturní program, včetně drobné pozornosti od ÚMČ Pra-
ha 17. Z celé této akce je pořízen obrazový záznam a fotografie, které jsou součástí 
dárku. Dotazník najdete na našich stránkách www.repy.cz – Služby občanům, nebo si 
ho můžete osobně vyzvednout na matrice (v přízemí) ÚMČ Praha 17, Žalanského 291 
a vyplněný odevzdat matrikářce. 

-ras-

Novými občánky se stali:

Magdaléna Prokešová, Tobiáš 
Křesadlo, Dominika Bereczková, 
Mark Navara, Nikola Hlaváčková, 
Matyáš Dudek, Štěpán Petržala, 

Nora Janečková, Julie Kostrbová, 
Lenka Mačková, Nella Hakenová, 

Jakub Morávek, Viktorie 
Matuláková, Patrik Pazdera,  

Edita Řeháková.
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Výstavba bytových domů v Mrkvičkově 
ulici by ovlivnila mnohé, a to nejen pří-
mo v této lokalitě. Rád bych se tedy k to-
muto předloženému záměru výstavby 
vyjádřil. Jedná se bezesporu o zcela zá-
sadní bytovou výstavbu, byť jde částečně 
o transformaci stávajících nemovitostí. 
Lokalita Mrkvičkova není v žádném pří-
padě dopravně připravena, aby zvládla 
v době výstavby staveništní dopravu ve-
denou ulicí Šímova. 
Po dobu výstavby není jakkoli zajiště-
na ochrana obyvatel bydlících zejména 
v domě 1043–1044.
Zamýšlím-li se dál, napadá mě, že plá-
novaných 153 bytových jednotek může 
generovat stejný, nebo klidně i dvojná-
sobný počet dětí, které by bylo nutné 
umístit do mateřských a základních škol. 
Zejména řepské mateřské školy touto ka-
pacitou nedisponují a toto břemeno by 
zůstalo na straně městské části.
Z mého pohledu ovšem nejzásadnější 
problém spatřuji v řešení dopravy v kli-
du. Navržená parkovací stání uvnitř sa-
motného bytového komplexu zajišťují reálnou 
poptávku maximálně z 60 %! 
V současné době městská část připravuje reali-
zaci parkoviště pro 104 vozidel v bezprostřední 
blízkosti hotelu, které by mělo vyřešit fatální 
nedostatek parkovacích míst v této lokalitě. 
Jen připomenu, že pozemek koupila městská 

část od Ministerstva obrany za 22 mil. Kč a dal-
ších přibližně 10 mil. bude stát samotná vý-
stavba. Pokud by se tento developerský záměr 
uskutečnil, deficit parkování by se zcela jistě, 
oproti stávajícímu zoufalému stavu, navýšil 
a vynaložená investice přesahující 30 mil. Kč by 
byla zmařena. Stejně tak tomu je u návštěvnic-
kých míst.

Nesouhlas s popsaným záměrem také vyjádři-
la Komise pro strategické plánování a územní 
rozvoj a doporučila Radě městské části Praha 17 
s projektem nesouhlasit, která na svém jednání 
9. dubna výstavbu odmítla  a vydala nesouhlas-
né stanovisko.

Martin Marek,
zástupce starostky

Vyjádření k záměru výstavby bytových 
domů Mrkvičkova

V loňském roce jsme zkušebně spustili 
objednávkový systém, který se osvědčil 
i přes počáteční drobné problémy způ-
sobené aktuál ním sníženým počtem pra-
covníků. Dnes již vestibul radnice nehlučí 
nespokojenými dlouho čekajícími občany. 
Úředníci jsou z našeho pohledu vstříc-
nější, protože si mohou práci rozvrhnout 
a občané si plánují výměnu svých dokla-
dů, buď prostřednictvím našich webových 
stránek na internetu, nebo se objednávají 
telefonicky a nečekají. Musíme se přiznat, 
že nás to těší, a proto se snažíme své služ-
by vylepšit a vyjít občanům vstříc ještě 
o trochu víc. 

Co	jsme	udělali?
Denně	vydáváme	osobní	doklady a nechali jsme 
na občanech, zda se na výdej objednají anebo 
přijdou přímo na radnici. Obslouženi jsou prak-
ticky bez čekání.
Teď v sezóně, kdy všichni plánujeme dovolené 
a blíží se prázdniny, rozšířili jsme náběr	 ces-
tovních dokladů	 pro	 objednané	 klienty	 i	 na	
čtvrtek	dopoledne a jsme připraveni, že pokud 
by i toto nestačilo a kapacita se naplnila, ote-
vřeme možnost pro objednání i v úterý dopoled-
ne. Zkrátka jsme připraveni, pokud to kapacitně 
zvládneme, přizpůsobit se poptávce občanů, 
aby si mohli u nás vyřídit osobní doklady všichni 
klien ti, kteří jsou spokojeni s našimi službami, 

mají to k nám blízko anebo využívají našeho 
velkého parkoviště.

Jak	se	objednáme?
Telefonicky prostřednictvím podatelny úřadu 
na tel. čísle 234 683 111.  
Na internetu – web: www.repy.cz – vpravo na-
hoře – objednávkový systém – červené políč-
ko – elektronické objednání – zvolíme – objed-
nat na pobočku – zvolíme příslušnou agendu 
(např. pasy žádost, ohlašovna pobytu atd.) 
– a potom si již vybereme příslušný datum a ho-
dinu. 

Ivana Simonová  
vedoucí Odboru občansko-správního

Osobní doklady

Novinky Odboru občansko-správního
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Dne 19. dubna 2018 proběhl další inspekční den na stavbě Sportovního 
centra Na Chobotě. Inspekce probíhala společně se zástupci investora, 
zhotovitele a technického dozoru při pravidelném kontrolním dni, který 
se koná každý čtvrtek. Všechny práce postupují dle harmonogramu, je 
dokončena hrubá stavba a proto byly demontovány oba jeřáby. Otevření 
sportovního centra je plánováno na listopad letošního roku. 
V příštím čísle Řepské sedmnáctky budeme informovat o dalších podrob-
nostech a vývoji stavby.

Jitka Synková,
starostka

Stavba Sportovního centra Na Chobotě 
pokračuje dle plánu

Foto: Hana Pudilová

Foto: -ras-

Foto: -ras-

Foto: -ras-

Foto: -ras-
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ZŠ Jana Wericha

V podvečer 23. 3. se již poosmé sešli v ZŠ Jana Wericha příznivci knížek, 
pohádek a příběhů, aby společně strávili „Noc s Andersenem“. Hosté 
byli tentokrát netradiční. Čtyři ochotné maminky přišly nejen svým, ale 
i téměř sedmdesáti dalším dětem, vyprávět o svých oblíbených kníž-
kách z dětství a přečíst ukázky.
Dále si pak děti ve skupinách představily své knižní favority, plnily 
soutěžní úkoly a také zhlédly originální divadelní představení páťáků 
Matěje a Rendy. Od začátku večera se však hodně účastníků těšilo do 
spacáku – pro mnoho prvňáčků totiž tato noc ve škole znamenala i prv-
ní noc v životě mimo domov a bez rodičů. Všichni byli velmi stateční, 
neukápla ani slzička.
Od letošního roku má „Noc s Andersenem“ v naší škole i vlastní hym-
nu, která zazněla několikrát během programu i ráno na rozloučenou se 
všemi účastníky. Ti už se prý těší na příští ročník! Děkujeme všem, kteří 
se na zdárném průběhu večera jakkoli podíleli, zejména rodičům žáků 
1. A, 1. C, 2. D a 5. B.

Za tým organizátorů, Barbora Bousová

S Andersenem už poosmé

Foto: Archiv školy

V pátek 6. dubna a v pondělí 9. dubna  se připojila naše škola k ce-
lonárodní akci „UKLIĎME  ČESKO“. Hlavním dnem úklidu byla sice so-
bota 7. dubna, ale v sobotu se děti neučí ve škole, proto si raději zvo-
lily pátek a pondělí. Celkem 68 dětí místo výuky pracovních činností 
a přírodopisu šlo sbírat do okolí školy odpadky. Pan Záruba z Odboru 
životního prostředí a dopravy nám půjčil kleště na odpad a tím  se stal 
úklid podstatně zajímavějším a červené pytle byly přijatelnější než še-
divé a černé. 
Všichni společně během čtyř výukových hodin sesbírali 160 kg odpadu 
a především vyčistili školní zahradu. Počasí nám přálo a pobyt na slu-
níčku byl mnohem příjemnější než výuka ve škole. Užili jsme si pěkný 
den i spoustu legrace.

Ekotým ZŠ Jana Wericha

Ukliďme Česko

Foto: Archiv školy

Soutěž Come and Show
Naše škola se již podruhé zúčastnila anglické soutěže Come and Show, 
což je recitační, dramatická a pěvecká soutěž, na kterou se letos při-
pravovalo asi 15 pražských škol. Soutěž probíhala ve dvou dnech 
27. a 28. března v ZUŠ Taussigova v Kobylisích pod záštitou ZŠ Dolní 
Chabry. Žáci byli rozděleni do několika kategorií Starter (1. a 2. tř.), 
Beginner (3. a 4. tř.), Intermediate (5. a 6. tř.) a Advanced (7. – 9. tř. 
+ víceletá gymnázia), přičemž mohli vystupovat jednotlivci i skupiny.
Třída 5. A v letošním roce nacvičila náročnou píseň „We Are The World“ 
a báseň „Good Hope“ od Benjamina Zephaniaha. Páťáci předvedli exce-
lentní výkon a obhájili tak loňské zlaté pásmo.
Letos poprvé se přihlásilo i třináct dětí ze 4. B s písní „I Like Chinese“. 
K tomu si samy vyrobily čínské klobouky a namalovaly několik kreseb. 
Porota ohodnotila jejich vystoupení v pásmu stříbrném. Děti si soutěž 
moc užily. Získaly diplomy, pěkné ceny, drobné sladkosti od pořádající 
školy a velkou pochvalu od vedoucí pí uč. Heleny Novákové a pí uč. Soni 
Fialové. Mgr. Soňa Fialová

Třída s rozšířenou 
výukou tělesné výchovy
ZŠ Jana Wericha ve šk. roce 2018/2019 opět otevře 6. třídu s	rozšíře-
nou	 výukou	 tělesné	 výchovy. Přijímací řízení proběhne 21. 5. 2018 
v 8 hod., náhradní termín je 7. 6. 2018. Zájemci mohou vyplněné při-
hlášky (dostupné na www.zs-jana-wericha.cz v sekci Formuláře ke sta-
žení) odevzdávat v ředitelně školy do 11. 5. 2018

ZŠ Jana Wericha dále pro šk. rok 2018/2019 doplní	6.	třídu	s	rozší-
řenou	 výukou	 cizích jazyků. Přijímací řízení proběhne 15. 6. 2018 
v 8 hod. Vyplněné přihlášky (taktéž dostupné na webových stránkách 
školy) odevzdávejte v ředitelně do 1. 6. 2018. 
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V pátek večer 23. března 2018 bylo v ZŠ genpor. Františka Peřiny po-
řádně živo. 173 dětí se v budovách Socháňova i Laudova zúčastnilo 
každoroční Noci s Andersenem. Ta letošní kromě jiného připomněla 
spisovatele Josefa Čapka a jeho Povídání o pejskovi a kočičce. Pro star-
ší děti byla letošní Noc připomenutím 80. výročí vydání Rychlých šípů 
spisovatele Jaroslava Foglara. Co všechno se tu dělo? Někde si sami 
žáci opět připravili chutnou večeři, někde se malovaly obrázky, luštily 
kvízy, jinde probíhaly pokusy dostat ježka z klece ven. 
Také se sportovalo a plnily se různé bobříky. Poslouchali jsme a četli 
pohádky, dívali jsme se na seriál o Rychlých šípech. Pak ještě někde 
proběhla noční bojovka a šlo se spát. 
Ráno snídaně, balení spacáků a v 8 hodin odchod domů. Všem se Noc 
s Andersenem líbila.

Mgr. Jaroslav Mevald

Noc s Andersenem 2018

ZŠ genpor. Františka Peřiny

Foto: Archiv školy

Ve středu 14. března se v ZŠ Jana Wericha konal Den bez učebnic. Děti 
si tak mohly vyzkoušet všechno, co se do běžné výuky podle rozvrhu ne-
vejde, a užít si tak den ve škole úplně jinak, než je obvyklé. Ve všech tří-
dách měli žáci připravený pěkný program. V prvních a druhých třídách 
se věnovali pohádkám, ve třetích až pátých třídách se zaměřili na blí-
žící se Velikonoce. Starší žáci si pak podle svého zájmu vybírali z témat 
nabízených jednotlivými učiteli pod heslem „Co se do výuky nevešlo“. 
Někteří tak navštívili zajímavé výstavy, jiní si vyzkoušeli programování, 
uvařili speciality nebo vyzkoušeli netradiční způsoby komunikace.
Den pozitivně hodnotili žáci i pedagogové a není proto divu, že i tato 
akce se již zařadila mezi tradiční. Už teď se žáci těší, jaká témata je 
čekají příští rok.

PaedDr. Olga Černohorská

Den bez učebnic

Foto: Archiv školy

Foto: Archiv školky

V komplexu našich čtyř mateřských škol se v rámci všestranného rozvoje 
dětí věnujeme také podpoře předčtenářské gramotnosti. Základy získání 
kladného vztahu ke knize, čtení a naslouchání čteného příběhu je důležité 
vštěpovat dětem již od nejútlejšího věku. V dnešní době vlády obrazových 
médií bývají u dětí často narušeny komunikační dovednosti, soustředě-
nost, představivost a také schopnost prožívat a vyjadřovat své emoce a ro-
zumět emocím druhých.
Již několik let se účastníme projektu „Celé Česko čte dětem“ a pravidelně 
našim dětem čteme, probíráme s nimi přečtené příběhy, vedeme je k sa-
mostatnému přemýšlení o tom, co slyšely. Všechny tyto aktivity rozvíjí 
u dětí komunikační dovednosti, myšlení, schopnost třídění informací, 
fantazii, empatii a soustředění, tedy oblasti důležité pro školní, profesní 
i osobní život.
Díky iniciativě našich pedagogů a financím z Operačního programu Vý-
zkum, vývoj a vzdělávání MŠMT jsme již ve dvou našich mateřských školách 
vybudovali knihovny pro děti. Rovněž bychom rádi poděkovali rodičům, 
kteří přispěli do našich knihoven krásnými knihami.
Děti tak mají možnost seznámit se s knihami v útulném a klidném prostředí 

našich knihoven a snad i získat lásku na celý život, lásku ke knihám a jejich 
příběhům.

Mgr. Michaela Mikulová

Knihovny pro děti v MŠ Laudova se speciálními třídami
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Soutěž	žáků	ZUŠ	pořádané	MŠMT	ČR	
a	absolutní	vítězství	pro	Řepy
V březnu tohoto školního roku proběhlo Krajské kolo soutěže ZUŠ v sólo-
vém zpěvu a ve hře na dechové nástroje. O tom, že výběr našich reprezen-
tantů byl správný, potvrdilo ohodnocení všech, kteří bojovali o svá umís-
tění v krajském kole soutěže. Výsledky byly ohromující nejen pro nás, ale 
také pro další pražské ZUŠ, se kterými jsme měli příležitost „porovnat síly“. 
První cenu a cenu Absolutního vítěze do Řep v sólovém zpěvu přivezla Klá-
ra	Palatinusová (9 let), která svým pěveckým výkonem oslnila natolik, že 
jí byla porotou udělena cena za nejlepší výkon v celé soutěži. Další 1. ce-
nu získala Nikola	Boháčková (7 let), 2. cenu	Veronika	Kubátová (10 let), 
3. cenu	Vojtěch	Borovička (12 let) a čestné uznání	obdržela	Andrea	Ma-
charáčková	(9 let) – všichni žáci Mgr. Dagmar Hubičkové. 
Ze třídy Adama Koubka, DiS. získala 3. cenu Veronika	Piková (12 let) a na 
závěr soutěže ještě přivezla 3. cenu ve hře na zobcovou flétnu Klára	Pala-
tinusová, žákyně MgA. Dany Tauerové. 

Všem žákům, jejich pedagogům a také rodičům blahopřejeme a těšíme se 
s nimi z jejich úspěchu. Vedení ZUŠ Blatiny

Foto: Archiv ZUŠ

Talentové	zkoušky	do	ZUŠ	Blatiny	
pro	školní	rok	2018/2019
Jako již tradičně, měsíc květen přináší příležitost pro zájemce o zá-
kladní umělecké vzdělávání.  Ti mohou prokázat svůj talent při ta-
lentových průzkumech, jež jsou součástí výchovných koncertů pro 
řepské mateřské školy, které se uskuteční v týdnu od 14. do 18. květ-
na v dopoledních hodinách. Zájemci, kteří se výchovných koncertů 
nezúčastní, mohou přijít k talentové zkoušce 30. května v čase od 
15 do 18 hodin.  Těšíme se na Vás a Vaše děti.
Více informací zde: http://www.zusblatiny.cz/prijimaci-zkousky/

Vedení ZUŠ Blatiny

Pozvánka	na	květnové	koncerty	
a	divadelní	představení
22.	5.	2018	v	18	hodin

–		1.	Absolventský	koncert	žáků	hudebního	oboru	
–	Vernisáž	absolventských	prací	výtvarného	oboru

23.	5.	2018	v	18	hodin
–		2.	Absolventský	koncert	žáků	hudebního	oboru

29.	5.	2018	v	18	hodin	–	Závěrečný	koncert	hudebního	oboru

Veřejné koncerty probíhají v koncertním sále ZUŠ, vstup volný.

27.	5.	2018	v	19	hodin	–		Taneční	představení		
„OSMNÁCT	JERUZALÉMŮ“

Divadlo Na Prádle, Besední 3, Praha 1 – Malá Strana

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

ZUŠ	Blatiny	
INFORMUJE

Milí přátelé,
jaro už je v plném rozpuku a my v Řepíku jsme stále nabití energií. 
V květnu vám kromě pravidelného programu nabídneme opět zajímavé 
přednášky a workshopy.
Hned na začátku května to bude o knížkách pro děti. Jak poznáte kvalit-
ní dětskou literaturu? Kde sehnat dobré knihy pro děti? Jaké knihy jsou 
vhodné pro různé věkové kategorie? Jaké funkce mají ilustrace v kníž-
kách? A spoustu dalších otázek zodpoví Magda Doležalová ve	 čtvrtek	
3.	května	od	18.30	hod. Přihlašovat se nemusíte, vstupné je dobrovolné.
V	pátek	11.	května přijďte od 9 hodin na Diskuzní	skupinku	tentokrát	
na	téma	uspávání	miminek. Přijďte s dětmi a podělte se o své zkušenosti. 
V	neděli	13.	5.	od	9	do	12	hodin	nabízíme rodičům Workshop	o	psy-
chomotorickém	 vývoji	 (PMV)	 dětí	 do	 jednoho	 roku. Dětská fyziote-
rapeutka Iva Whitten a lektorka PMV Petra Šnoblová se budou věnovat 
vám i vašim dětem. Dozvíte se, jak vaše děťátko podpořit v jeho vývoji, 
jak s ním správně zacházet, jakých chyb se vyvarovat a mnoho dalšího. 
Na workshop se hlaste předem na e-mailu petra.snoblova@gmail.com 
a přihlášku potvrďte úhradou účastnického poplatku do 4. 5. 2018.

V	úterý	15.	května	v	18	hodin k nám dorazí opět Vlaďka Bartáková se 
svou přednáškou „Jak	vychovávat	kluky	a	nepřijít	při	tom	o	rozum“. 
Na přednášku se hlaste předem na e-mailu mcrepik@gmail.com a při-
hlášku potvrďte úhradou účastnického poplatku do 8. 5. Bližší informa-
ce k platbě obdržíte po přihlášení e-mailem.
A ve	čtvrtek	24.	května	v	18	hodin uzavřeme měsíc opět přednáškou tý-
kající se čtení. Přednáška	„Jak	připravit	předškoláka	na	čtení“ je vhodná 
pro rodiče mladších předškoláků, předškoláků, dětí s odkladem a rodiče 
čerstvých školáků. Během přednášky hovoří speciální pedagog (pracovník 
SPC pro děti s vadami řeči) a zkušená pedagožka MŠ o potřebnosti rozvoje 
předškolního dítěte v jednotlivých oblastech (vliv zrakového vnímání, po-
zornosti, paměti, rychlého jmenování a sluchového vnímání). Prezento-
ván bude program Rozvoj jazykových schopností podle Elkonina.
Program je opět nabitý, sledujte náš facebook MaterskeCentrumREPIK 
a plakáty, kde k jednotlivým akcím najdete detailnější informace. Přeje-
me vám krásný květen, a když budete chtít, přijďte k nám, my vás u nás 
rádi uvidíme. Za MC Řepík, Zuzka Brázdová

Květen v MC Řepík
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Celou sezónu si šly holky za svým snem, být jedním z dvanácti účastní-
ků Národního finále, což se děvčatům povedlo ve velkém stylu – BEZ JE-
DINÉ PORÁŽKY! Páteční večer proběhlo slavnostní zahájení a při poslechu 
české hymny bylo vidět na všech děvčatech velké dojetí. Dost možná to 
byl ten okamžik, kdy si uvědomily, že ta dřina za to stála. „HB holky“ po-
stupovaly a když v sobotním semifinálovém zápase porazily Ostravu, bylo 
jasné, že „to cinklo“ a budou hrát o zlato. Ve finále se „HB holky“ utkaly 
s týmem ze Sadské. Zápas byl od začátku plný emocí, napětí a obrovské 
bojovnosti. A byl to hlavně zápas VÍTĚZNÝ a tým HB Basket Praha se stal 

bez jediné porážky vítězem Národního finále. GRATULUJEME!!!! HB Bas-
ket Praha je dívčí basketbalový klub a zmíněná kategorie jsou hráčky na-
rozené v letech 2007/2008. Dvě z nich, Nikol Marková a Johana Kučerová, 
jsou „páťačky“ ze ZŠ genpor. Fr. Peřiny, kde má tým školní přípravku, kte-
rou si obě děvčata prošla. Od začátku je trénovala Hanka Brejlová, která 
je nejen zakladatelkou klubu, ale také takovou „druhou mámou“. Každý 
finálový zápas provázelo skandované heslo HANKO DĚKUJEM, které vypo-
vídá za vše.... 

-red-

HB Basket má zlatou!
Ve dnech 20 – 22. 4. 2018 se v Litoměřicích utkaly nejlepší týmy z celé ČR v basketbalu. Konalo se zde Národní finále v kategorii 
nejmladší minižačky, na které postoupil jako vítěz Pražského Přeboru klub HB Basket Praha.

 2. 5. 2018 -  Slavata Triatlon Tour 2018 - pláň u úřadu
 9. 5. 2018 -  Vrhačské odpoledne
 6. 6. 2018 -  Překážkové odpoledne
16. 9. 2018 -  Finále Slavata tour 2018 
19. 9. 2018 -  Běžecké odpoledne (sprint, vytrvalost)

26. 9. 2018 -  Finále Atletické ligy - Vícebojařské odpoledne 
(sprint, hod, skok do dálky)

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

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

Dětská Atletická Liga a další  
závody v Řepích v roce 2018

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

Foto: Martin Marek
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Jak	dlouho	jste	byl	v	Redakční	radě	Řepské	
sedmnáctky?
V Redakční radě jsem byl od samého prvopočátku 
vzniku řepských novin, a to už je opravdu velmi 
dávno. V roce 1993 vyšel první občasník „Řepy“, 
byl jen černobílý a na několika stránkách. Poté 
následovaly noviny se „zeleným nadpisem“ s ná-
zvem „Řepy“ a potom už naše současná „Řep ská 
sedmnáctka“ v časopisové podobě. Takže když se 
ohlédnu, je to celé čtvrtstoletí.

Proč	jste	se	po	tak	dlouhé	době	rozhodl	
ukončit	svoje	působení	v	Redakční	radě?
Když jsem do novin vstupoval, měl jsem určitou 
představu, jak by měly vypadat. Velice se mě 
osobně dotknul článek otištěný v dubnové Řep-
ské sedmnáctce s názvem „Aktivní řepský ob-
čan – stojíme o něj?“
Tento článek, pod kterým byli podepsáni J. Češ-
ková, M. Doležalová, T. Doležal, L. Pokorný, 

I. Rousková, I. Růžičková, I. Štětinová a F. Veselý 
považuji za snůšku lží. Svým odchodem z Re-
dakční rady na tuto skutečnost chci reagovat, 
protože osobně nechci být napadán takovými 
lživými výpady, které byly v článku uváděny. Ne-
chci být nazýván cenzorem. Jsem také přesvěd-
čen, že časopis Řepská sedmnáctka by měla mít 

jiný obsah. Nechci být účasten toho, že se budou 
otiskovat takovéto lživé články a z naší Sedm-
náctky se stane bulvár. V článku se např. tvrdí, 
že se není možné probojovat přes Redakční ra-
du. Já ale mohu zodpovědně prohlásit, že nikdo 
z podepsaných se mnou nikdy nemluvil. Myslím, 
že podobné články kazí dobré jméno a úroveň 
časopisu. Velice mě to mrzí od paní Růžičkové, 
která se podepíše pod článek hanící Poradní 
sbor, ač donedávna sama byla jeho členkou.

A	jak	by	tedy	časopis	měl	podle	Vás	vypadat?
Moje představa o náplni časopisu byla vždy na-
prosto odlišná. Sedmnáctka by měla být tako-
vá, jako bývala. Čtivá, přátelská, otevřená a bez 
lživých článků. Ale pokud by noviny měly získat 
bulvární a útočný nádech, tak já tam psát nechci. 

Děkuji za rozhovor a přeji hodně úspěchů  
ve Vaší další činnosti.

Radka Sálusová

Jaroslav Hájek končí v Redakční radě
Dlouholetý člen Redakční rady a pravidelný přispěvatel do historické rubriky Jaroslav Hájek v dubnu ukončil své působení 
v Redakční radě Řepské sedmnáctky. Jaroslavu Hájkovi jednak děkuji za jeho dlouholetou činnost a samozřejmě jsem se 
zeptala na důvod jeho odchodu…

Olympijský vítěz z Londýna a stříbrný medailista 
z olympijských her v Riu Jaroslav Kulhavý (Specialized 
Racing XC) a Karla Štěpánová (N1 BMC Team) kralova-
li stejně jako před rokem prvnímu dílu Strabag Cupu 
v olympijském cross country, který se jel na 3,9 kilo-
metrů dlouhém okruhu v Praze-Řepích. Za krásného 
letního počasí bylo množství diváků svědky zajímavých 
a dramatických závodů.
Na muže čekalo osm okruhů a prakticky od začátku to 
byl souboj dvojice nejlepších českých jezdců z posled-
ních let Kulhavého a Jana Škarnitzla (Mitas Trek). Zpo-
čátku se s touto dvojicí drželi ještě Matěj Průdek (GAPP 
System – Cabtech MTB racing team), Tomáš Paprstka 
(Expres CZ Scott Team Kolín) a polský závodník Marek 
Konwa (Volkswagen Samochody Użytkowe MTB). 
V polovině závodu ale nestačili na strojivé tempo ve-
doucí dvojice, která v těsném závěsu spolu vydržela až 
do závěrečného kola. V jeho druhé polovině  Kulhavý 
učinil závěrečný nástup a dojel si jasně pro prvenství. 
O třetí místo se ale odehrála velká bitva. Postupně se 
na Průdka dotáhl Mexičan Jose Ulloa Arevalo a český 
reprezentant a olympionik Ondřej Cink. V závěru měl nejvíce sil Cink, který 
se tak rázně vrátil do české špičky, Arevalo skončil čtvrtý a síly opouštějící 
Průdka jej srazily na páté místo.
Závod žen byl hned od startu jasnou záležitostí Štěpánové. Ta již v cí-
li první ho kola měl náskok 19 vteřin před Jitkou Škarnitzlovou (GAPP 
System – Cabtech MTB racing team), který si prakticky celý další průběh 
závodu kontrolovala. Stejně tak Škarnitzlová druhé místo, ale o bronz si 
to rozdaly dvě závodnice U23 Barbora Průdková (Head Pro Team) a Jana 
Czeczinkarová (Mitas Trek). Spolu jezdily prakticky tři kola, ale pak Průd-

ko vá svoji soupeřku setřásla a do cíle před ní dojela s jasným náskokem.
Celý sobotní den byl věnován dětským závodům, na kterých startovalo 
přes 500 závodníků, kteří tak zahájili svůj Český pohár MINIME horských 
kol. Závody zahájil závod odrážedel, na kterých závodí děti do tří let a po-
stupně následovaly závody všech dětských kategorií až po závěrečné závo-
dy žáků. Nutno dodat, že děti závodily v neméně bouřlivé a emotivní divác-
ké kulise a v krásném počasí, jako v neděli závodníci dospělých kategorií. 

Viktor Zapletal

Kulhavý a Štěpánová obhájili výhry v Řepích

Foto: -ras-



Poslední historické rozloučení
Dnešním posledním článkem o řepské histo-
rii se chci rozloučit se všemi vděčnými čtenáři 
Řepské sedmnáctky, kteří se stali fandy vše-
ho, co dějiny hodně dávné minulosti naší ob-
ce s sebou přinášely. Chci poděkovat všem za 
kladné reakce a podněty k mé práci. Věřte, bylo 
jich nespočet. Chci také poděkovat za mnohé 
telefonáty, nebo jen za slova díků, která jste 
mi vyjádřili, když jste mě mnohokrát třeba jen 
zastavovali na ulici. Bylo to pro mě ohromně 

potěšující a hlavně inspirující. Pokud vám mé 
články přinášely sebemenší radost, věřte, že 
mně naopak obrovskou. Všechno však jednou 
končí. Po mnoha letech jsem se rozhodl ukon-
čit činnost v Redakční radě řepského periodika 
a současně ukončit pravidelně publikované sé-
rie historických článků. 

Jelikož však máme květen, je mojí povinností 
v posledním článku na májové dny a ukončení 

II. světové války v řepské historii zavzpomínat 
tak trochu jinak, než jsem vzpomínal v minu-
losti. O ukončení této hrůzostrašné války bylo 
napsáno mnohé. Dnes se chci spíše věnovat 
třem dalším zapomenutým řepským hrdinům, 
z nichž dva obětovali to nejcennější, svůj ži-
vot a byli nastupující garniturou po roce 1948 
odsouzeni k zapomenutí. A třetí? Ten pro dru-
hé riskoval totéž, nebo přinejmenším „kon-
centrák“.
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Karel	Lorenc

Vraťme se na počátek života třetího hrdiny. Po-
sledním obecním četníkem v hodnosti vrchního 
strážmistra a velitele řepské četnické stanice, 
později Sboru národní bezpečnosti, ke které-
mu všichni vzhlíželi s velkou úctou, byl Karel 
Lorenc. Člověk, který za protektorátu pro mno-
hé riskoval „koncentrák“, když bránil řepské 
před kontrolami Němců. Vždy o těchto raziích 
gestapa věděl dopředu a stačil dát avízo. Kdo 
vlastně tehdy načerno choval byť jen slepice, 
o praseti ani nehovořit, riskoval totéž, riskoval 
také „koncentrák“. Vrchní strážmistr vždy sta-
čil německé komando pozdržet a vyslal narych-
lo poslíčka všechny řepské varovat. Ti pak svou 
načerno drženou drůbež, chovanou proto, aby 
válku vůbec přežili, v rychlosti vyháněli do polí 
a úkrytů. Zlatý člověk, jak byl mnohými vzpo-
mínán a dlouhá léta opěvován. To však nebyly 
ty hlavní činy. Já jen dodám, že ani dlouho po 
válce nikdo netušil, a myslím dodnes netuší, co 
pro svobodu naší země opravdu učinil. Ani teh-
dejší řepští pamětníci a jeho vrstevníci o jeho 
dalším hrdinském činu, tedy zapojení se v taj-
nosti do protifašistického odboje nevěděli. Ka-
rel Lorenc o tom sám nikdy nehovořil a nikdy 
své zásluhy nedával na obdiv. Ostatně jeho 
skromnost a noblesa mu byla dána a mnohé si 
v tajnosti odnesl někam tam vzhůru. Až tento 
nalezený archivní dokument, sepsaný Josefem 
Kellerem, válečným veteránem a členem od-
bojové skupiny, vnáší světlo do života tohoto 
zapomenutého hrdiny. 

Jaroslav Hájek,
zástupce starostky

Dokument o práci Karla Lorence v odboji hovoří za vše. Pokud se tam někde z hůry dívá, určitě bude 
mít radost, že i po tolika letech jeho hrdinské činy nepřišly v zapomenutí.

Řepský odbojář a hrdina Karel Lorenc, jak si ho 
mnozí ještě zachovali v paměti.

Antonín	Hora	a	Václav	Kratochvíl

Jeden z několika seznamů mnohých padlých řepských osob mezi 5. – 9. květnem 1945 
hovoří za vše. Patří mezi ně mj. Antonín Hora a také Václav Kratochvíl, syn v minulých 
číslech Řepské sedmnáctky zmiňovaného pantáty Kratochvíla. Ti padli současně s velitelem 
akce por. Aloisem Starým v hotelu Na vyhlídce, který později sloužil jako budova Místního 
národního výboru. 
V uctění hrdinů bojujících společně za osvobození naší obce, kdy také společně v jednom 
okamžiku a ruku v ruce položili svůj život, se nedostalo všem stejné pietní vzpomínky 
a stejného uznání. Pamětní deska, která dlouhá léta byla umístěna na budově MNV a později 
přestěhována k řepskému hřbitovu, zmiňovala pouze jméno poručíka Aloise Starého. Mnozí 
řepští se mnohokrát ptali – proč? 
Dnes těžko soudit historii, odpověď na tuto otázku již patrně nenalezneme. Snad nad to bylo 
zapříčiněno i tím, že druhý jmenovaný patřil do rodiny velkých kulaků rodu Kratochvílů. 

Zveřejněním všech těchto hrdinských jmen bych tak alespoň částečně chtěl tuto křivdu 
napravit a čtenáře prosím, aby toto chápali jako malou satisfakci potomkům těchto rodů.  
Vždyť i dnes, kdy od ukončení druhé světové války uplynulo 73 let, si tito výjimeční lidé 
zaslouží naše uznání a tichou vzpomínku.



PROGRAM
květen 
2018

Westernový večer  
s kapelou Gentlemani

Divadlo pro děti:  
Prasečí slečinky

Živé hraní v hospůdce  
s Josefem Cajthamlem

Hudební večer  
s Martinem Krulichem

Divadlo pro děti:  
Osm dní v nebi

Divadlo pro děti:  
O pyšné noční košilce

Večer ve westernovém stylu! Přijďte si zatančit na country bál a zabruste 
s námi do časů „staré dobré Ameriky“. Kapela Gentlemani vám bude hrát 
písně od country přes blues až po jazz. V kapele Gentlemani hraje na bicí 
nástroje populární český herec a moderátor Dalibor Gondík. Za hezkého 
počasí budeme grilovat na zahrádce. (vstupné 50 Kč)

Jaké to je být prasečí princeznou? To, že pýcha předchází pád, si v pohádce 
uvědomí dvě rozmazlené slečinky. Nejen ty budou účinkovat v příběhu, po-
známe i čaroděje, babku, či švarného kance. Pohádka s dávkou humoru pro 
celou rodinu. Loutková komedie v doprovodu veselých písniček. Pro děti: MŠ, 
a pro 1. – 4. třídu základních škol. Hraje: Divadýlko z pytlíčku. (vstupné 40 Kč)

Nenechte si ujít další autentický večer s živou hudbou! K tanci, zpěvu či 
poslechu hraje kytarista Josef Cajthaml (hudební half-playback, španěl-
ská kytara, zpěv) známé české písně od lidovek, přes folk a country až po 
současné populární melodie. (vstupné dobrovolné)

Přijďte s námi strávit příjemný večer plný živé hudby. Martin Krulich, 
frontman kapely Živá huba, vám zahraje a zazpívá folk/country/rocko-
vé pecky. Stačí se jen zaposlouchat, odreagovat se po náročném týdnu, 
posedět při vínku či pivu, nebo naopak vyrazit přímo na taneční parket. 
(vstupné dobrovolné)

Loutková pohádka volně inspirovaná na motivy knihy I. B. Singera. Diva-
délko vám představí tři humorné příběhy plné něhy a lásky. Pro děti: od 
3 let. Hraje: Divadlo Tondy Novotného. (vstupné 40 Kč.)

Pohádka o košilce, která byla tak pyšná, že to hezké nebylo. Těšit se mů-
žete na loutkové představení na motivy knihy O pejskovi a kočičce od 
Josefa Čapka. A jak to s košilkou a její pýchou dopadne? Přijďte se sami 
podívat. Hraje: Sváťovo dividlo. (vstupné 40 Kč)

SOBOTA 19:00

NEDĚLE 15:00

PÁTEK 19:00

PÁTEK 19:00

NEDĚLE 15:00

NEDĚLE 15:00
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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.

Připravujeme
na červen:    3. 6. 2018

   den dětí 
v kd bílá hora
soutěže, zábava, písničky,
šlehačková bitva s klaunem,
malování na obličej, atd.

s kouzelníkem 
pavlem kožíškem

23. 6. 2018
hurá na 
prázdniny!

A4 program KDBH 05-18.indd   1 24.04.18   9:48
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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

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

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

•  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

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

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

•  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

•  !!!	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

•  NOVĚ	OTEVŘENÁ	PRODEJNA	"CUKRÁRNA	–	LAHŮDKY"	
Nevanova 1037/16, začínáme 2. 5., nabízíme široký 
výběr lahůdek a cukrárenských výrobků.  
 Tel.:	604	430	350

BYTY, NEMOVITOSTI

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

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

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

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

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

OSTATNÍ

•  65	LETÝ	INVALIDA	HLEDÁ	PŘÍTELKYNI	na procházky 
a pomoc v domácnosti.	 Tel.:	774	993	290
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SUŠÁKY, ŽALUZIE

www.bydlenijerabek.cz
+420 739 034 488

SÍTĚ PROTI HMYZU
ZASKLÍVÁNÍ BALKÓNŮ

Hledáme do našeho týmu

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

Nabízíme:
̊ podporu Vašeho kvalifikačního růstu
̊ motivující mzdové ohodnocení

̊ perspektivní a stabilní zaměstnání

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

Mail: zuzka.rous@gmail.com

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

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

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

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

Kosmetický a kadeřnický salon

Giaccomo

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

PRODEJNA LED OSVĚTLENÍ

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

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

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

Drahoňovského 810/1
Praha 6 - Řepy 163 00

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

www.veterinadelta.cz

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

So: 9.00–12.00
Operační hodiny:

Po–Pá: 11.30–15.00

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

VÝROBA DEK A POLŠTÁŘŮ

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ
DOPRAVA  ZDARMA

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

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ
DOPRAVA  ZDARMA

VŠE PRO VÁŠ BYT

NEVANOVA  1045 (dílna)
1047 (prodejna)

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

Pracovní doba:  Po–Pá  8.00–18.00 hod.

Ú K L I D O V É  P R Á C E

JAN BÖSSER
Žalanského 36/29, 163 00 Praha 6

tel.: 603 423 612 • bosser@volny.cz

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

malování • lakování

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

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

Opravy snímatelných náhrad na počkání.

Zubní laboratoř Iva Kratochvílová

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

Školka Želvička
Španielova 52a, 

163 00 Praha - Řepy 
Tel.: 604 433 057

www.skolkazelvicka.cz

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

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

První hodina zdarma :)
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271 777 010
trend@trend-technologie.cz

Koněvova 1107/54
130 00, Praha 3

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

• Vytvoříme projektovou dokumentaci, včetně vyřízení stavebního povolení

• Postavíme Vám vlastní plynovou kotelnu na klíč

• Zajistíme provozování kotelny, včetně pravidelných servisů a revizí

Základem našeho úspěchu je Vaše spokojenost

www.trend-technologie.cz

Staňte se policistou.
Přidejte se k nám.

Náborový příspěvek 150 000 Kč,
po absolvování základní odborné přípravy činí služební příjem 28 490 Kč,

13 let ubytování zdarma pro mimopražské policisty,
6 týdnů dovolené

a řada dalších benefitů.

Náborové centrum
Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy

 Telefon: 222 211 121
 Mobil: 731 195 482 (483)
 E-mail: krpa.nabor@pcr.cz

Sokolovská 623/251, Praha 9
Metro (B) Vysočanská

www.policie.cz/naborwww.policie.cz
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