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Strategický plán MČ Praha 17 byl schválen

Nemůže Slánská (do)padnout jako lávka v Troji?

Volba prezidenta České republiky
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A je to tady! To bláznivé období, kdy stojíme bilančně rozkročeni mezi tím, co se nám v uplynulém 
roce povedlo více nebo méně a přemýšlíme o chybách, kterým jsme se mohli vyhnout a nevyhnuli 
a také o jejich dopadech a tím co nás čeká ve dnech nadcházejícího roku. Budou naše úspěchy po-
kračovat a dokážeme se z oněch chyb poučit anebo je pro velký úspěch zopakujeme znovu? A do toho 
všeho ty všudypřítomné diety a neuvěřitelná předsevzetí? Také si dáváte novoroční předsevzetí? My 
jsme si řekli, že uděláme maximum pro to, abyste byli s každým dalším číslem Sedmnáctky spokojeni. 
Abyste se pokaždé dozvěděli něco nového a abychom vás třeba také dokázali i pobavit. Zda se nám 
to povede, nakonec posoudíte sami. 
O tom, jaká předsevzetí si dali nebo dávají někteří z našich zastupitelů nebo spoluobčanů se můžete 
dočíst v novém čísle, které právě držíte v rukou. Dozvíte se nejenom jaké plány pro nadcházející rok 
má radnice naší městské části, ale také co na vás chystají i místní instituce. Zkrátka pro každého 
něco. Přejeme vám šťastnou volbu. Jak v Řepích, tak v novém roce.

Za Redakční radu Josef Dirbák 

Úvodní slovo
Úřední hodiny
Úřadu MČ Praha 17

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

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

Czech	POINT Španielova 1280: 
v úředních hodinách živnostenského odboru

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

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

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

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

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

PŘÍŠTÍ	ZASEDÁNÍ	ZASTUPITELSTVA	MČ	PRAHA	17	SE	KONÁ	24.	1.	2018	OD	14	HODIN.
Místo	konání:	Kulturní	centrum	PRŮHON,	Socháňova	1220/27,	Praha	17	-	Řepy.
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Souhlas	s	realizací	stavby	„Slánská	–	PHS,	Praha	17“	na	pozemcích	ve	svěřené	správě	
MČ	Praha	17	–	doplnění
Rada městské části schválila uzavření smlouvy ve věci souhlasu MČ Praha 17 s realizací stav-
by „Slánská - PHS, Praha 17“ na pozemcích parc.č.  1142/73, 1142/238, 1142/310, 1142/327, 
1234/45 a 1293/24 v k.ú. Řepy.

Souhlas	s	dotčením	pozemků	ve	svěřené	správě	MČ	Praha	17	stavbou	„Rozšíření	sítě	OMS	
PODA	–	Praha/Řepy“
Rada městské části schválila uzavření smlouvy ve věci souhlasu MČ Praha 17 s dotčením pozemků 
v k.ú. Řepy, ve svěřené správě MČ Praha 17, dle přiloženého seznamu, stavbou „Rozšíření sítě 
OMS PODA – Praha/Řepy“, za podmínky, že obnova dotčených povrchů bude provedena v celé šíři, 
vyjma lokalit ulic Jiránkova, Slánská a Laudova.

Návrh	na	pokračování	projektu	Cvičení	pro	seniory	v	MČ	Praha	17	v	roce	2018	a	návrh	
smlouvy	mezi	MČ	a	4	Fitness	Consulting	s.r.o.,	Sokolovská	40/57,	Praha	8
Rada městské části schválila pokračování projektu Cvičení pro seniory v MČ Praha 17 v roce 2018 
a návrh smlouvy se zhotovitelem 4 Fitness Consulting s.r.o., Sokolovská n40/57, Praha 8.

Souhlas	se	změnami	navrženými	investorem	a	budoucím	provozovatelem	v	rámci	projektu	
„Víceúčelového	sportovního	centra	Na	Chobotě“
Zastupitelstvo městské části souhlasilo s provedením změn projektu „Víceúčelového sportovního 
centra Na Chobotě“ s tím, že navýšené investice, které souvisí s úpravami navrženými budoucím 
provozovatelem, budou započítány do výše nájemného po dobu 5 let.

Administrace	veřejné	zakázky	na	zhotovitele	stavby	Dům	s	pečovatelskou	službou	v	Praze	
Řepích“	–	veřejná	zakázka	malého	rozsahu	na	služby
Rada městské části souhlasila s přijetím nabídky uchazeče Pyramida CS s.r.o., Žirovnická 2389, 
106 00 Praha 10, na administraci veřejné zakázky na zhotovitele stavby Domu s pečovatelskou 
službou v Praze - Řepích.

Informace	pro	zasedání	Zastupitelstva	městské	části	Praha	17	o	porušování	smlouvy	
o	nájmu	nájemcem	Augmentum	s.r.o.
Zastupitelstvo městské části uložilo právnímu oddělení Kanceláře tajemníka v součinnosti 
s Odbo rem správy obecního majetku ukončit smlouvu o nájmu nájemci Augmentum s.r.o. tak, 
aby bylo doručeno nájemci do datové schránky do 15. 1. 2018 z důvodu dlouhodobého hrubého 
porušování smluvního vztahu.
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Milí čtenáři,
stojíme na startu nového roku a to je vždy 
dobrá doba k zamyšlení a malému bilancová-
ní roku minulého. Velkým tématem, kterému 
jsme se věnovali celý rok 2017, je samozřej-
mě Strategický plán rozvoje Prahy 17. Tento 
základní dokument naší městské části byl 
zastupitelstvem schválen dne 13. prosin-
ce. Dokument vychází ze současného stavu 
a popisuje předpokládaný rozvoj Řep v dlou-
hodobém horizontu, a to až do roku 2027.
Dále jsme pracovali také na Místním akčním 
plánu rozvoje vzdělávání, v současné době 
máme zpracované SWOT analýzy prioritních 
oblastí rozvoje školství a této problemati-
ce se budeme intenzivně věnovat i v tomto 
roce. Zásadní problém, kterým se zabýváme 
již dlouhou dobu, a který se bohužel stále 
nepodařilo uspokojivě uzavřít, je protihlu-
kový tunel při ulici Slánská. 
Studii kultivace dopravního koridoru v ulici 
Slánská Rada hlavního města Prahy schváli-
la již před rokem, tedy v prosinci 2016. Dle 
tohoto dokumentu měla být stavba realizo-
vána v letech 2017 a 2018. Přesto v návrhu 
rozpočtu hl. města Prahy pro rok 2018 tato 
položka chybí. Interpelovala jsem na za-
sedání Zastupitelstva magistrátu hlavního 
města Prahy, aby byla oprava protihlukové 
stěny zařazena do rozpočtu pro rok 2018 
jmenovitě. Současná koalice na Magistrátu 
tento návrh ale odmítla. Na řešení záleži-
tosti i nadále budeme pracovat a věřím, že 
se nám podaří tento problém v roce 2018 
úspěšně vyřešit.
Přeji vám, aby rok 2018 byl pro vás úspěšný 
a přinášel vám jen radost a štěstí. Věřím, 
že bude úspěšným pro celou naši městskou 
část a nalezneme v něm řešení pro všechny 
palčivé otázky.

Jitka Synková

Slovo starostky

Pranostiky na leden

Na Nový rok déšt’ - o Velikonocích sníh.

V lednu za pec s
i sednu.

Když není konec ledna studený, 

únor to dvakrát nahradí.

V lednu málo vody - 
mnoho vína, mnoho 
vody - málo vína

Co leden sněhem popráší, 
to únor s vichrem odnáší.

Na Tři krále mnoho hvězd - urodí se hodně brambor.

Farnost sv. Martina Praha-Řepy
Vás srdečně zve na tradiční

ŽIVÝ BETLÉM a PRŮVOD TŘÍ KRÁLŮ 

sraz v sobotu  

6. ledna 2018 v 16 hod. 

před kostelem 

sv. Rodiny

Živý betlém bude následně probíhat na zahradě kláštera sester boromejek.

Součástí bude také zpívání koled a malé pohoštění.

Městská část 
         Praha 17

    vám přeje vše nejlepší  
  a mnoho úspěchů  
v novém roce 2018
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OTÁZKA MĚSÍCE LEDNA

Téma měsíce: Novoroční předsevzetí
Prozradíte nám novoroční předsevzetí, pokud si nějaká dáváte?

Jejda, toť otázka. Co je vlastně předsevzetí? Před-
sevzetí jsou, alespoň z mého pohledu, jen planá 
a pomyslná slova, kdy člověk vyřkne něco, co by si 
svým činem či skutkem za sebe přál. Tato neuskuteč-
nitelná slova nemusí být jen do nového roku. Mohou 
se vyřknout například, že od pondělí nekouřím, což 
by asi byl můj příklad, nebo od prvého následujícího 

měsíce budu cvičit, nebo držet dietu apod. Nic z toho se mi většinou ne-
podaří a pak hledám slova ospravedlnění. Takže raději si žádná nekladu. 
I když přeci? Jedno určitě mám a slibuji, že ho dodržím. Do podzimu 
letošního roku spatří světlo světa druhé vydání Knihy o Řepích, na kte-
rém již pilně pracuji a splním tím přání mnoha řepských spoluobčanů.

Dát si novoroční předsevzetí je pro mne v mém věku 
přece jenom poněkud složité. Jsem v Zastupitelstvu 
Prahy 17 nejstarším, paní starostka svůj slib skláda-
la do mých rukou. Pokud si vzpomínám, tak v minu-
losti jsem si předsevzetí dával, ale to jsem byl ještě 
skutečně mladý, dnes mám svůj světový názor, který 
se opírá o mé životní zkušenosti. Strávil jsem téměř 
20 let mimo republiku, tedy mimo svoji vlast a viděl 

jsem jak bídu, tak blahobyt a zvolil jsem si svůj životní styl. Obojí se ne-
musí mému okolí líbit, ale nehodlám ani jednu za svých zásad měnit. Co 

nemám rád je chudoba, pohled na bezdomovce a bezradné občany bez 
přístřeší a tím i bez domova. Jaké předsevzetí do nového roku mají asi 
oni? Plně chápu kolegu zastupitele Ing. J. Černého, já také nemám rád 
sváteční dny ani neděle, a proto již řadu let trávím, jak svátky vánoč-
ní, tak Nový rok, mimo republiku. Pokud bych mohl přece jenom nějaké 
předsevzetí pro nový rok mít, tak bych chtěl být ještě více nápomocen 
ve vytváření dobré pohody pro svoji rodinu, především svá vnoučata. 
Praha 17 je krásná městská část a proto je třeba mít stále dobrá předse-
vzetí, aby se nám v Řepích lépe žilo! Jsme přece Smart City.

Jaroslav Hájek TOP 09

Ing. Pavel Franěk KSČM

Novoroční předsevzetí si dávám na začátku led-
na téměř každý rok. Většinou se týkají některých 
mých zlozvyků, kterých se dlouhodobě snažím 
zbavit. A právě příchod nového roku mi přijde 
jako vhodná „startovní čára“ pro to, abych své 
závazky začala plnit. V loňském roce jsem sama 
sobě slíbila, že začnu pravidelně chodit plavat – 
a více méně se mi po celý rok dařilo toto předse-

vzetí plnit. A vzhledem k tomu, že se výsledky této aktivity viditelně 
projevily i na mé postavě, je to pro mě silnou motivací k nějakému 
dalšímu závazku. Ten se patrně bude týkat mého stravování, protože 
mým největším stravovacím prohřeškem jsou sladké zákusky všeho 
druhu. Pokusím se je tedy v roce 2018 co nejvíce omezit. Doufám, že 
se mi to podaří stejně úspěšně, jako to plavání v roce 2017.

Leona Přikrylová
Novoroční předsevzetí si dávám každoročně 
přesně 1. ledna. V tuto dobu mě spolehlivě  škrtí 
všechny kalhoty, protože vánoční blahobyt na 
mém pase zanechal viditelné změny. Takže první 
předsevzetí těsně po půlnoci je to, že budu mé-
ně jíst a začnu cvičit. K tomu se připojí i to, že 
zbytků vánočního cukroví se už nedotknu! A sa-
mozřejmě – udělám si konečně pořádek ve všech 

smlouvách a podobných dokladech a budu ho dodržovat! A spous-
ta dalších, bohulibých myšlenek, ve kterých se loučím s čokoládou, 
i červeným vínem a sám sebe vidím jako aktivního sportovce, běhají-
cího přes Řepy sem a tam, nejlépe kolem sedmé hodiny ranní, to aby 
se mi pěkně rozproudil krevní oběh než vyrazím do práce.
A jaká je realita? Na konci ledna mě stále kalhoty škrtí – no, uznejte, 
přece to báječné cukroví nevyhodíme, to ho radši sním. Po Řepích stá-
le neběhám, snad jen popoběhnu ráno na tramvaj. Takže myslím, že 
novoroční předsevzetí pro rok 2018 si asi raději nebudu dávat žádné…

Jakub Kyněra

Otázka na příští měsíc: Prevence
Pečujete o své zdraví v zimním období ve zvýšené míře?

Chcete-li se k otázce vyjádřit, kontaktujte redakci na e-mail: redakce@praha17.cz
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V listopadu se konalo další kolo veřejného projednávání Místního akčního 
plánu rozvoje vzdělávání pro mateřské a základní školy pro území správ-
ního obvodu Prahy 17 (MAP PRAHA 17), kam patří naše městská část Pra-
ha 17 a městská část Praha-Zličín. Mgr. Josef Mareš seznámil přítomné se 
zpracovanou Analytickou částí projektu MAP PRAHA 17. V současné době 
máme zpracované SWOT analýzy prioritních oblastní rozvoje školství. Mezi 
silné stránky patří například zlepšující se vybavení škol s pozitivním vli-
vem na kvalitu a atraktivitu výuky, studijní pobyty žáků do zahraničí nebo 
zlepšená energetická efektivita objektů škol. Příležitostmi je pak využi-
tí nabídky dotačních titulů pro rozvoj infrastruktury škol nebo zapojení 
moderních technologií do výuky. Mezi slabé stránky naopak patří deficity 
v nabídce a kvalitě sportovní infrastruktury. Mezi dalšími tématy je návaz-
nost na dokončené základní vzdělávání. Zde bych se chtěla věnovat i roz-
voji středního školství v naší městské části, které ale spadá do kompetence 
Magistrátu hlavního města Prahy.
Členka realizačního týmu Mgr. Hana Veselková a vedoucí jedné z pracov-
ních skupin Mgr. Lucie Krauseová  (obě učitelky ZŠ genpor. Fr. Peřiny)
společně seznámily přítomné s projektem MAP PRAHA 17: „Sportuje-
me i zdravě jíme“, který vznikl z činnosti pracovní skupiny. Projekt je 
zaměřený na zdravý životní styl dětí. První akcí projektu byly „Zdravé 
svačinky“, uspořádané v mateřských školách, základních školách a Klu-
bu 17 v týdnu od 13. do 16. listopadu 2017.  Cílem bylo prostřednic-
tvím dětí pomoci rodičům v přípravách svačin tak, aby dětské svačinky 
byly pestré a zdravé, seznámit děti se zdravými potravinami, a naopak 
s těmi nezdravými, nebo připravit si společně svačinku ve školních ku-
chyňkách a následně pak doma s rodiči. Zdravou svačinku si připravily 
i děti v Klubu 17. Svačinka musela obsahovat zdravé potraviny bohaté 
na vitamíny a vlákninu. Paní učitelka děti předem poučila o zásadách 
zdravého stravování. Seznámila je s potravinami zdravými a nezdravý-
mi. V rámci projektu „Sportujeme a zdravě jíme“ nás čeká ještě mno-

ho aktivit. Na leden a únor 2018 bude zařazeno téma „Zdravé zoubky“. 
V březnu a dubnu 2018 budou vytvořeny návrhy diplomů pro sportovní 
akce pořádané v rámci tohoto projektu. Dále proběhne přednáška „Co 
bychom si (ne)měli dát k večeři“. Klub 17 uspořádá turnaj v bowlingu 
a v květnu 2018 proběhne „Sportovní olympiáda pro mateřské školy“. 

Prezentace se závěry analýzy MAP pro území MČ Praha 17  
a MČ Praha Zličín je zveřejněna na webových stránkách MČ Praha 17 –  
https://www.repy.cz/umc/osk/ridici-vybor. 

Zároveň bych vás chtěla pozvat na další veřejné projednávání, které se 
uskuteční v březnu 2018 v KC Průhon. 

Mgr. Jitka Synková, 
starostka

Pracujeme dál na Místním akčním plánu 
rozvoje vzdělávání

Dne 13. 12. 2017 byl zastupitelstvem schválen jeden ze základních doku-
mentů naší městské části. Strategický plán rozvoje popisuje předpokláda-
ný rozvoj Řep v dlouhodobém horizontu do roku 2027. Dokument vychá-
zí z analýzy současného stavu veřejných a soukromých aktivit v Řepích. 
 Témata rozvoje jsou zaměřena na: 
• Vzdělávání, výchovu, kulturu a volný čas
• Sociální a zdravotní oblasti, bydlení a bezpečnost
• Územní rozvoj, ekonomiku a podnikání
• Životní prostředí, dopravu a technickou infrastrukturu

Tvorba Strategického plánu probíhala celý rok 2017 pod záštitou garan-
ta projektu místostarosty Jiřího Masopusta, kterému tímto děkuji. Velmi 

cenné pro nás bylo i zapojení vás, občanů naší městské části. Ať už se jed-
nalo o podněty v rámci pracovních skupin, na veřejných projednáváních 
nebo o podněty zaslané emailem, vždy pro nás byly přínosné a oceňuji 
zájem veřejnosti o rozvoj Řep.
Schválení Strategického plánu je začátek práce na realizaci všech plánů, 
které jsme si vytyčili. Od zlepšení pěší a cyklistické dopravy v Řepích, přes 
rozšíření kvalitní lékařské péče, až po výstavbu Domu s pečovatelskou 
službou pro seniory. O jednotlivých krocích rozvoje naší městské části vás 
budu nadále průběžně informovat.
Těším se na další spolupráci při rozvoji naší městské části.  

Mgr. Jitka Synková,
starostka

Strategický plán rozvoje městské části Praha 17 
byl schválen

M A P
P R A H A  1 7
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Začátek prosince je každoročně neodmyslitelně spojen s příchodem ta-
jemné trojice. Jistě to známe všichni – rodiče se nemohou pekelníků do-
čkat již od listopadu, a tak zlobivé ratolesti několik týdnů poslouchají, že 
přijde čert, který je odnese do pekla. Jenže… pak se objeví hodný Mikuláš 
s andělem a hromadou sladkostí, rodiče zjihnou, hříchy jsou zapomenuty 
a naše děti spokojené – vždyť ono to s tím zlobením nebude tak hrozné!
A jaké byly letošní mikulášské řepské nadílky? Nadmíru bohaté! Trojice 
z nebe i pekla nás v Řepích navštívila hned třikrát, takže o mikulášské do-
vádění nebyla o víkendu 2. a 3. prosince opravdu nouze.
Snad maličko netradičně začalo odpoledne v sobotu 2. prosince v KC Prů-
hon. Zde totiž byla připravena vánoční pohádka s kouzelnou babičkou. Ta 
společně s Kašpárkem připravila tu správnou vánoční atmosféru a pak již 
mohl klidně přijít Mikuláš s andělem a čertem, kteří dětem přinesli boha-
tou nadílku.

Mikulášské veselí pak pokračovalo i v neděli, kdy si zájemci 
museli vybrat, zda si za svůj cíl zvolí KD Bílá Hora nebo So-
kolovnu.
Na Bílé Hoře připravila skupina Myš a Maš zábavné písničkové 
odpoledne, při kterém se pobavili jak rodiče, tak děti. Ani 
tady nechyběla nadílka z rukou hodného Mikuláše a trocha 
čertovského zlobení.

Sokolovna pak nabízela veselý program s písničkami, ne-
chyběl čertovský ptačí tanec a soutěže. Odpoledne dětem 

zpříjemnila také hraná pohádka, tentokrát o Koblížkovi. 
A když se setmělo, rozezněly se zvony a ve dveřích sálu se 
objevil dlouho očekávaný Mikuláš.

Co si tedy přát víc? Děti si užily mikulášské radovánky 
i cukroví, doufejme, že alespoň chvíli si budou pamatovat 
výstražný čertovský prst – vždyť peklo ví o každém hří-
chu – a těšme se na tradiční veselí zase za rok!

-ras-

Mikulášské radovánky pro všechny řepánky

Foto: -mish-

Foto: -mish-

Foto: -mish-

Foto: Petra Tejklová
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Rozsvícení vánočního stromu, to je pro většinu lidí takové to první uvědo-
mění si skutečnosti, že nastává doba adventní a Vánoce se nezadržitelně 
blíží. Nejinak tomu bylo i při tom letošním slavnostním rozsvícení našeho 
řepského vánočního stromu. I v letošním roce tmu rozzářil živý vzrostlý 
strom, tentokrát byl ovšem vybrán na jiném místě a nutno podotknout, že 
vypadal krásně nejen zblízka, ale hlavně z dálky. 
A jak to letošní rozsvícení vypadalo? Po úvodních slovech místostarosty 
Martina Marka přišlo na řadu odpočítávání, na které si i letos starostka 
Jitka Synková přizvala dvě místní děti. Po nadšeném výskotu všech dětí 
kolem přišly na řadu písničky o zimě a hlavně koledy, které zazpívaly děti 
z MŠ Socháňova, ZŠ genpor. Fr. Peřiny a ZUŠ Blatiny. 

A jelikož byla pořádná zima, leckomu přišel vhod horký čaj či svařák. Krát-
ce – příjemné předvánoční naladění, díky kterému jsme se všichni mohli 
alespoň na chvíli zastavit a příjemně se naladit. 

-mish

Adventní koncerty neodmyslitelně k době předvánoční patří. Jsou příjem-
ným zpestřením každé adventní neděle, přináší to správné naladění a také 
klid a mír do duše každého návštěvníka.
První ze série čtyř koncertů se konal už týden před začátkem adventu (a jak 
by také ne, vždyť čtvrtá adventní neděle připadla na 24. prosince). V ne-
děli 26. listopadu se tedy v kostele sv. Rodiny představil orchestr Archioni 
pod vedením Michala Macourka se sólistkou Janou Borkovou.
O týden později, tedy 3. prosince, měli všichni návštěvníci možnost po-
slechnout si Hornický pěvecký sbor Kladno se sólistou opery ND v Praze 
Vladimírem Doležalem. Průvodní slovo pronesl P. Petr Prokop Siostrzonek.
Třetí adventní koncert se konal 10. prosince a představil se zde smíšený 
pěvecký sbor GAUDIUM PRAHA pod vedením Zdeny a Vladislava Součko-

vých a dívčí komorní sbor PUELLAE, s klavírním doprovodem Jitky Nešve-
rové.
Pomyslnou tečkou se pak v neděli 17. prosince stal čtvrtý adventní kon-
cert, který se konal pod záštitou Městské části Praha 17. Návštěvníci si tak 
kromě krásného zážitku odnášeli také drobný dárek, který pro tuto příle-
žitost vyrobily děti z řepských základních škol a ZUŠ Blatiny. Veliké díky za 
spolupráci a činnost Domova sv. Karla Boromejského zde vyjádřila také 
starostka Mgr. Jitka Synková. Přítomní si tento večer vychutnali hudbu 
v duchu radostného očekávání svátků vánočních v podání hudebního skla-
datele a virtuosa Lukáše Sommera a jeho hosta Lenky Kozderkové.

-ras-

Adventní koncerty přinesly správné vánoční naladění

I letos v Řepích svítil živý  STROM

Foto: -mish-

Foto: -mish-

Foto: -ras-

Foto: -ras-
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Velkoobjemové kontejnery  
v LEDNU
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. 

•				 5.	1. (pá) 14–18 hod.  – Parkoviště Drahoňovského

•			12.	1. (pá) 14–18 hod.  –  Park. u objektu Bílý Beránek (Šímova)

•			13.	1.	(so) 12–16 hod. –  Křižovatka ul. Laudova x K Trninám

•			18.	1. (čt) 14–18 hod. –  Ke Kulturnímu domu x U Boroviček

•			19.	1. (pá) 14–18 hod.  – Parkoviště Hofbauerova x Žufanova

•			26.	1. (pá) 14–18 hod.  –  Park. ul. 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

Dostáváte Řepskou 17 
do schránky?

Pokud tomu tak není,  
kontaktujte redakci: 

234 683 544, 720 524 688, 
redakce@praha17.cz
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ŘEPSKÁ

Konal se křest nové knihy

Průvod sv. Martina: 11. listopadu 

Řepy získaly 1. cenu v celostátní  
soutěži MPSV za podporu seniorů

ŘEPSKÁZ P R A V O D A J  P R A H Y  1 7  |  P R O S I N E C  2 0 1 7  |  R O Č N Í K  2 3  |  Z D A R M AAť i k vám zavítá Mikulášs čertíky a nadílkou a pak již přejemeveselé Vánoce a šťastný nový rok!

Ing. Vladimíra Šrámková, 
Odbor životního prostředí a dopravy

Vánoční stromky
Pravidelný svoz, který potrvá do konce 
února, odveze od nádob se směsným od-
padem veškeré volně odložené vánoční 
stromky. Vyhozené vánoční stromky 
nepatří do nádob na směsný odpad, 
protože tím snižují jejich kapacitu. 
Prosíme	 tedy	 občany,	 aby	 vánoční	
stromky	odkládali	vedle	nádob	na	
směsný	komunální	odpad. Vánoční 
stromky nepatří na stanoviště sepa-
rovaného odpadu. Výjimka platí pro 
umělé stromky. Pokud už stromek dosloužil, rozhodně nepatří do 
kontejneru na tříděný či směsný odpad, ale do sběrného dvora.

Ing. Vladimíra Šrámková,
Odbor životního prostředí a dopravy

Jako každoročně je mou milou povinností popřát všem čtenářům 
hodně zdraví, štěstí a osobních úspěchů v roce 2018. Za celé ob-
vodní ředitelství děkuji všem lidem, kteří se svou slušností a ohle-
duplností zásadně podíleli na udržování klidu a veřejného pořád-
ku na námi svěřeném teritoriu, a zároveň bych jim jménem svých 
kolegů popřál dobré vykročení do nového roku 2018. Zvláště pak 
děkujeme těm z nich, kteří nad rámec svých občanských povinností 
pomáhali našim strážníkům v terénu při řešení konkrétních přípa-
dů. Naše součást Městské policie hl.m. Prahy přistoupila k zajiš-
tění svátečních dnů zvýšeným dohledem nad bezpečností a ne-
kompromisními zásahy proti těm osobám, které chtěly narušovat 
klid a pohodu obyvatel. Na druhou stranu jsme však byli tolerantní 
a shovívaví při řešení méně závažných dopravních přestupků, spá-
chaných v důsledku předvánočního shonu. 
Tímto příspěvkem bychom si také dovolili čtenáře seznámit se zá-
měry našeho obvodního ředitelství pro rok 2018. V příštím roce 
plánujeme přesunout těžiště své pozornosti z oblasti dopravy, na 
oblast bezpečnosti osob a majetku, občanského soužití a veřejné-
ho pořádku.

Tomáš Navrátil,
vrchní komisař MP

Děkujeme  
za vaši pomoc
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Chytré odpadkové koše – Bigbelly jste v našich ulicích mohli poprvé spa-
třit v lednu 2017. Koše byly instalovány u KC Průhon a OC Shopping Point 
vždy v kombinaci tří kusů nádob na plast, papír a směsný odpad. Letos 
v prosinci k nim přibyla další stanoviště, a to vždy v kombinaci 2 ks nádob 
určených ke sběru plastu a papíru. Na pěti stanovištích je uvnitř nádob na 
plast zabudován lis poháněný prostřednictvím solární energie. Vhozený 
odpad je stlačen, čímž se zmenší jeho objem a do koše se tak vejde více od-
padu. Ostatní nádoby jsou bez lisu. Cílem projektu je rozšíření počtu sta-
novišť sběru tříděného komunálního odpadu. Celkem 11 nových stanovišť 
košů Bigbelly nabízí chodcům třídění odpadu přímo na ulici. Projekt byl 
financován z prostředků získaných v rámci dotačního programu Operační 
program Životní prostředí. 

A	jak	chytré	koše	Bigbelly	fungují?	
Koše jsou napojeny na dispečink, čímž poskytují v reálném čase informace 
o zaplnění koše a obsluha ví, kdy je koš plný a připraven k výsypu. Každý koš 
generuje vlastní informace, což umožňuje efektivní plánování každého svo-
zu (zaplňování koše se v jednotlivých dnech, ale i v průběhu jednoho dne, 
může lišit). Zjednodušeně řečeno koš si sám zavolá popeláře, když je plný. 
Občané zase uvítají, že jsou koše zcela uzavřené, odpadky nezapáchají 
a z košů nevypadávají. Dalším přínosem jsou čisté ulice, méně častý svoz, 
a především třídění uličního opadu na prvním stupni shromažďování.  

Co	do	košů	Bigbelly	patří?	
Koše jsou určeny ke sběru pouze uličního odpadu. Nenahrazují běžné ba-
revné kontejnery na tříděný domovní odpad. Do košů Bigbelly zkrátka pa-
tří takový odpad, který vznikne na ulici – např. při přesunu do práce, školy 
nebo při pobytu v parku. 

Do koše na PLAST patří: plastové nádoby a lahve; PET lahve; kelímky a kra-
bičky od potravin, plastové obaly – sáčky a folie. 
Do koše na PAPÍR patří:	noviny a časopisy (reklamní letáky); papírové oba-
ly; drobné papírové krabičky. 

Co	do	košů	Bigbelly	nepatří?	
Do košů nepatří tříděný odpad z domácností a směsný odpad. Na odpad 
z domácností je v Řepích umístěn dostatečný počet velkoobjemových kon-
tejnerů. Koše Bigbelly nepojmou velké papírové kartony apod.

Odbor životního prostředí a dopravy

V řepských ulicích se v prosinci objevila další 
stanoviště chytrých odpadkových košů 

Seznam	lokalit	umístění	Bigbellů

1 Mezi ulicí Lehotského a Vondroušova, u ZŠ genpor. F. Peřiny

2 Ulice Španielova, před Základní školou Jana Wericha

3 Ulice Žalanského před č.p. 291/12b, hlavní budova

4 Rozhraní ulic Žufanova a Bazovského, před budovou polikliniky

5 Před ZŠ a SUŠ Laudova

6 Mezi MŠ a ZŠ Laudova

7
Na pomezí ulic Španielova a Bendova, mezi MŠ Bendova 
a MC Řepíkem

8 Na parteru (u MČ, MC Řepíku, školky...)

9 Lesopark u rozhledny

10 Před ZUŠ Blatiny a Normou

11 Lesopark u ohniště Zdroj: 

Mapa	lokalit	umístění	Bigbellů

Foto: Martin Marek

Informace oddělení osobních dokladů
Vážení občané,

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

Možnost objednání je nejen přes webové 
stránky úřadu, ale též telefonicky 
na podatelně úřadu tel. 234 683 111, 
kdykoliv v úředních hodinách podatelny.



ROZHOVOR

1010

Soutěž	výčepních	z	celé	republiky	–	to	zní	nesmírně	zajímavě!	
Můžete	čtenářům	přiblížit,	jak	taková	soutěž	probíhá	a	co	všechno	
obnáší?
Člověk nejprve musí uspět v regionálním kole, odkud se postupuje do kola 
finálového, které se koná přímo v pivovaru Gambrinus v Plzni.
Pokud jde o regionální kolo, tak tam je velice důležitý vědomostní test. 
Ten obsahuje asi 25 otázek, kde je možné získat hodně bodů. Když se to 
člověku povede, tak je opravdu na dobré cestě, aby uspěl. Následuje pak 
praktická zkouška složená ze dvou částí. Jednak čepujete pivo z otočného 
kohoutu, tzv. na hladinku, a pak z pákového kohoutu „celli“ – tam čepu-
jete pivo nadvakrát.
 
Kdo	je	vyhlašovatelem	této	soutěže?
Soutěž pořádá pivovar Gambrinus, takže já jsem držitelem titulu Gambri-
nus Mistr výčepní 2017.

O	kolikátý	ročník	se	jednalo?
První ročník se konal již v roce 2012.

A	na	co	konkrétně	jsou	směřovány	ty	teoretické	otázky?
Těch okruhů, které je třeba znát, je několik. Část se týká historie výro-
by piva, část jsou praktické otázky, část je záležitostí sanitace – např. 
jaký používat správný tlačný plyn, jak často se má správně sanitovat 
v restauračním zařízení pivní vedení, jaké používat chemie. 

A	Vy	jste	se	přihlásil	do	soutěže	sám,	nebo	jak	vlastně	vznikl	
nápad	na	účast?
Nápad na účast vznikal postupně, soutěže se před nějakou dobou zúčast-
nil i jeden můj kolega. Mě osobně přihlásil majitel restaurace Sokol pan 
Antonín Gründl. Kolegovi se nepodařilo získat titul republikového vítě-
ze, ale dokázal vyhrát regionální kolo. Já jsem měl větší štěstí, což mě 
samozřejmě velmi těší. A nejen mě, ale celý náš kolektiv. Myslíme si, že 
pivo v naší restauraci děláme opravdu dobře a zisk titulu prestiž restaurace 
ještě pozvedl.

Chtěl bych také touto cestou poděkovat všem lidem, kteří mě podpořili, 
hlavě našim štamgastům „Sokec Boys“, kteří na finálové kolo za mnou vá-
žili cestu.

Jaká	je	hlavní	myšlenka	celé	soutěže?
Pivovar do soutěže vkládá velké prostředky a hlavní smysl je ten, aby vý-
čepní pivu dávali všechno, co se mu dávat má. A také aby předávali kvalitu 
piva, kterou mu dá sládek. Snaží se organizovat také mnohá školení, do 
restaurací jezdí i odborní školitelé, kteří to personál učí. Protože dnešní 
zákazník vyžaduje kvalitu a chce ji v českých restauracích získat.
Dělají se mnohé akce pro širokou veřejnost, kde lidé mají možnost se o pivu 
dozvědět opravdu hodně přímo od sládků a výčepních z firmy Gambrinus.

Jak	velká	byla	Vaše	konkurence?
Ohromná! Vždyť jen v pražském regionálním kole byla spousta zástupců 
věhlasných pražských restaurací. K tomu když připočítáme ostatní regiony 
z celé republiky, tak konkurence je opravdu obrovská. 

A	jak	jste	vnímal	atmosféru	celé	soutěže?
Finálové kolo bylo letos pojato opravdu ve velkém stylu. Jednalo se o ve-
řejné kolo na velkém podiu  přímo na plzeňském náměstí na den Gambri-
nus. První finálové kolo bylo v pátek, kde ze všech finalistů z celé republiky 
musela vzniknout osmička nejlepší výčepních, kteří postoupí do sobotní-
ho superfinále.  Postoupil jsem z osmého místa. V superfinále pak ale šel 
osmý na prvního klasické play off. A tak jsem se prokousával celým soupe-
řením, až jsem se prokousal k titulu Gambrinus Mistr výčepní 2017.
Toto ocenění od doby začátku této soutěže se přede mnou podařilo získat 
jen jedné pražské restauraci.

Co	pro	vás	bylo	nejtěžší?
Věřil jsem si, že mám dobře napsaný test. Takže nejtěžší následně bylo 
 udržet na uzdě ty emoce. V práci mi absolutně nevadí, že na mě kouká dva-
cet, padesát lidí a mám plný lokál. Ale když se člověk dostane na podium, 
je to úplně něco jiného! Stojíte na ohromném podiu, díváte se do davu 
a musíte přepnout hlavu na to, že stojíte jen krůček od vítězství, musíte se 
soustředit jen na to, co děláte a podat ten výkon nejlépe, jak to jde.
Úkolem bylo načepovat pět piv, takže bylo třeba zkoordinovat výčep, ruce, 
hlavu tak, aby těch pět piv bylo načepováno co nejlépe a byl jste pokud 

V Řepích máme Mistra výčepního!
Obliba pití piva v České republice je všeobecně známá. Zájem o tento lahodný zlatavý mok neustále stoupá, stejně tak 
stoupá produkce našich pivovarů. Vždyť za rok se v Česku vyrobí asi 20,5 milionu hektolitrů piva! Aby nám však pivo opravdu 
chutnalo, je třeba ho také umět správně načepovat. A právě ve všech dovednostech týkajících se piva, a to jak teoretických, tak 
praktických, soutěží každoročně výčepní z celé republiky v soutěži Gambrinus Mistr výčepní. Vítězný titul pro rok 2017 si odnesl 
Tomáš Havlíček z naší řepské Restaurace Sokol, se kterým jsem si povídala nejen o soutěži, ale o této zajímavé profesi obecně.

Foto: Archiv Tomáše Havlíčka

Foto: Archiv Tomáše Havlíčka

Foto: Archiv Tomáše Havlíčka
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Tomáš	Havlíček,	Mistr	výčepní	Gambrinus	2017
•  Věk: 37
•  Stav: ženatý
•  Záliby: rodina, práce a parta Sokec boys.

možno ještě rychlejší než váš kolega. Bojovalo se klasicky – dva proti so-
bě – kdo načepoval a naservíroval pivo porotě správně, jde dál. Kdo udělal 
více chyb nebo piva nějak během čepovaní znehodnotil, má smůlu a končí. 
Kromě toho jsme třeba dostali úplně rozloženou narážecí hlavu a pákový 
kohout celli a úkolem bylo je složit dohromady. Kdo složí první, postupuje 
dál. Takže vás to prověří ze všech stran.

Co	Vás	nejvíce	potěšilo?
Byl jsem hrozně rád, že se jsem v téhle soutěži uspěl. Jelikož si myslím, že 
má svojí kvalitu a úroveň.

Jak	vnímáte	kulturu	podávání	piva	v	českých	restauracích?
Já myslím, že se to rozhodně hodně zlepšuje. Většina dnešních pivařů už ví 
a pozná, jak má správné pivo chutnat, ale ví i jak má vypadat. Že mu stačí, 
když se podívá na pěnu, zda je samá velká bublinka nebo je správně hustá, 
krémovitá, bez větších bublinek.

Dá	se	nějak	obecně	říct,	co	je	nejčastější	chybou	výčepních?
Ano, je to lenost! Pokud chcete podávat hostům dobré a správně načepo-
vané pivo, tak samozřejmě vám musí dobré pivo přivézt. Ale vy také musíte 
umět ho dobře načepovat a hostovi podat. Je to hodně o výčepních a o je-
jich měřítku. Pokud budete čepovat pivo do špinavé, suché a ještě teplé 
sklenice, nikdy dobré nebude.
Říká se, že sládek pivo vaří, ale výčepní ho dělá. A to je velká pravda. 
Někdy stačí pár správných kroků při čepovaní a máte perfektní pivo.

Češi	jsou	pivařským	národem.	Myslíte,	že	se	v	České	republice	
zvyšuje	touha	po	dobrém	pivu?
Rozhodně roste, rok od roku se zvyšuje kultura pití piva.
Řepští obyvatelé mají tu výhodu, že mohou navštívit místní restauraci 
 Sokol a ochutnat pivo nejvyšší kvality.
V naší restauraci čepujeme také jako jedni z mála dva druhy tankového 

piva (GAMBRINUS a PILSNER URQUELLE), myslím, že i toto je velká rarita 
v celé České republice.

Co	Vás	přivedlo	k	této	profesi?
Je to hodně o komunikaci s lidmi, chtěl jsem pracovat v restauraci, už od 
mládí mě tohle prostředí moc lákalo. Takže jsem vystudoval obor kuchař-
číšník, ale vždy mě víc bavilo stát za výčepem než být v kuchyni.

Tento	obor	bych	považovala	za	mužskou	doménu,	ale	jistě	i	sem	
proráží	ženy.	Je	to	tak?	Jak	velká	je	třeba	účast	žen	v	soutěži?
Budete možná překvapená, ale rozhodně se o ryze mužskou záležitost ne-
jedná. Jak v regionálním kole soutěže, tak ve finále, byla velká spousta 
úspěšných žen. Je to jako u spousty jiných oborů – musí vás to zkrátka po-
hltit a musí vás to bavit. Pokud tomuto oboru propadnete a chcete v něm 
být dobří, je jedno, zda jste muž nebo žena. A přiznejme si, že žena za 
výčepem, která pivo čepovat opravdu umí, je zajímavým obrázkem i pro tu 
druhou stranu, pro toho zákazníka. Koneckonců, do restaurace chodí víc 
chlapů na pivo, takže ženy do tohoto oboru určitě patří.

Co	vy,	jako	znalec	piva,	říkáte	na	taková	ta	velmi	moderní	ovocná	
piva?
Úplný vyznavač těchto piv nejsem, ale určitě svoji cílovou skupinu na trhu 
to má. Na druhou stranu, proč ne. Zejména v létě je to příjemné osvě-
žení.  A to ať už v alko nebo nealko variantě. Ve světě je to nyní celkem 
populární, a tak proč i u nás nevyzkoušet něco nového. I když já sám jsem 
zastáncem klasického piva. Ale jako zpestření – proč ne…

Plánujete	se	účastnit	podobných	soutěží	v	dalších	letech?	
Máte	nějakou	metu,	které	byste	rád	dosáhl?
Máme ještě jednu a tou je soutěž, která je v naší republice nejvíc ceněná 
a tou je Plzeňský Master Bartender. Díky zisku titulu Mistr výčepní 2017 jsem 
se však stal pro rok 2018 ve finále členem poroty a patronem piva Gambri-
nus, takže pro příští rok tedy má účast v další soutěži nebude možná.
Hlavně se chci věnovat práci v naší restauraci, chceme v této úspěšné 
cestě pokračovat a dokazovat tak našim zákazníkům, že nejen o pivo se 
umíme řádně starat.

Děkuji za rozhovor.
Radka Sálusová

Foto: Archiv Tomáše Havlíčka

Foto: Archiv Tomáše Havlíčka

Foto: Archiv Tomáše Havlíčka



Programy pro řepské seniory leden 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	 lednu:	 2.	 1. Volný program, 
9.	1. Výroční schůze Klubu Průhon, 16.	1.	Be-
seda s naší přední herečkou a dabérkou Valerií 
Zawadskou, 23.	1.	Beseda s nprap. Bc. M. Klva-
ňovou PČR – bezpečí seniorů, 30.	1. Volný pro-
gram.

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 lednu:	 1.	 1.	 Státní svátek – za-
vřeno, 8.	1. Zrušeno, 15.	1.	Hry jako za mla-
da, 22.	 1.	 Miss Vařečka (zdobení vařeček),	
29.	1.	Slavíme, radujme se. 

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	 lednu:	 3.	 1.	 Volný program, 
10.	 1.	 Volný program, 17.	 1.	 Volný program, 
24.	1. Volný program, 31.	1. Beseda s nprap. 
Bc. M. Klvaňovou PČR – bezpečí seniorů. 

Klub	seniorů	Centrum
Setkávání vždy v úterý od 9 do 11 hodin v CSZS, 
Bendova 1121, Praha 17.
Klub vede Jitka Hanzlová. 
Program	 v lednu:	 2.	 1. Volný program, 
9.	 1. Vycházka zimní Prahou, 16.	 1. Beseda 
o zajímavých knihách, 23.	 1. Film na přání, 
30.	1. Návštěva muzea.

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	lednu:	1.	1.	Státní svátek – zavřeno,	
8.	1.	Slavíme jubilanty, k poslechu hraje Spar-
ťanka,	15. 1. Cvičení na židlích s pí Maxinovou, 
22.	1.	Beseda s nprap. Bc. M. Klvaňovou PČR – 
bezpečí seniorů, 29.	1.	Volný program.  

	 2. leden – Povídavé a filmové odpoledne 

	 3. leden – Malujeme barvami na sklo

	 5. leden – Novoroční herní odpoledne 

	 9. leden – Zimní keramické odpoledne

10. leden – Modelářské odpoledne

12. leden – Sněhuláci ze špachtlí

16. leden – Hrajeme společenské hry  

17. leden – Modelujeme z Fima  

19. leden –  Pyžamová párty, pyžamo a polštářek vítány J 
„Den otevřených dveří“

23. leden – Sportovní zimní odpoledne (dle počasí)

24. leden – Hudební odpoledne  

26. leden – Šperkohraní

30. leden – Modelujeme z Fima  

31. leden – Vyrábíme Origami

INFORMUJEME
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Plán Klubu 17             leden 2018

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

Vstupné
150 Kc

konající se v sobotu 3. 3. 2018

od 20 hodin v Sokolovne Repy

kde k tanci a poslechu zahraje

kapela Sklep-Mistr

konající se v sobotu 3. 3. 2018 

od 20 hodin v Sokolovne Repy

kde k tanci a poslechu zahraje

kapela Sklep-Mistr

• bohatou tombolu
• vyhlášení nejlepších hrácu jednotlivých týmu
• tanecní vystoupení skupiny B-Original

predprodej vstupenek v restauraci Sokol

o

o o

Tešit se muzete na:

DOVOZ JÍDEL s.r.o.
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V úterý 12. prosince odpoledne proběhlo v Centru sociálně zdravotních 
služeb slavnostní ukončení, a hlavně předání vysvědčení, účastníkům již 
patnáctého počítačového kurzu pro seniory. Vysvědčení přišla osobně 
předat Ing. Jaroslava Šimonová spolu s Mgr. Monikou Čermákovou, kte-
rá tyto kurzy organizuje (a od nynějška bude nově i přihlašování na tyto 
kurzy v její kompetenci) a samozřejmě i obě lektorky, které své svěřence 
světem počítačových technologií po celou dobu provázely. 
Náš obdiv ovšem opět patří především všem zúčastněným, za jejich odvahu 
a chuť se v seniorském věku do těchto aktivit pouštět. Odměnou jim nyní 
je nejen získané vysvědčení, ale především pocit, že mohou svým dětem 
a vnoučatům poslat e-mail, napsat si dopis na počítači či si vyhledat na 
internetu vše potřebné. Ještě jednou gratulujeme.
Přihlášky na další běh tohoto kurzu je možné si podat od 16. ledna 2018 
a jak je uvedeno výše, nově přímo u Mgr. Čermákové.

-mish-

Vysvědčení za zdárné ukončení počítačového kurzu

Foto: -mish-

Milý předvánoční dárek byl připraven pro všechny členy 
našich seniorských klubů v úterý 12. prosince v řepské 
Sokolovně. Díky dotacím z MPSV, které naše městská 
část získala v 1. ročníku soutěže „Obec přátelská senio-
rům 2017“ (o podrobnostech jsme informovali v listopadovém čísle Řepské 
sedmnáctky) zde bylo pro zájemce uspořádáno hudební dopoledne s pís-
němi a vyprávěním.
Přítomní si mohli vyslechnout nejen známé melodie, ale také se zúčastnit 
příjemné besedy s Jiřím Štědroněm, Eduardem Hrubešem a Josefem Zí-
mou, který se podělil o své zážitky a vzpomínky z bohaté umělecké kariéry.
Věříme, že toto dopoledne bylo pro naše seniory příjemným zpestřením 
adventního času.

-ras-

Hudební dárek pro naše seniory

Foto: -ras-

Seniorfitnes přeje všem svým příznivcům a aktivním seniorům 
hodně zdraví, pohody a elánu do roku 2018.

Přijďte se s námi po vánočních svátcích rozhýbat, shodit 
přebytečné kilogramy a načerpat energii do nového roku.

Cvičební místa 
Praha 17:

Těšíme se na vás!

•  KC Průhon, Socháňova 27 
Zdravotní cvičení 
Pátek: 9 –10 hod. (40 Kč) 
Irena Maxinová 
tel.: +420 603 552 571 
e-mail: irenamax@seznam.cz

•  DDM Borovičky, U Boroviček 650/5 
Zdravotní cvičení na podložkách 
Pondělí: 10 –11 hod. (40 Kč)   
Irena Maxinová 
tel.: +420 603 552 571 
e-mail: irenamax@seznam.cz

Centrum sociálně zdravotních služeb

přijímá uchazeče do 16. kurzu
výuky práce na PC pro seniory

• Kurz je vhodný pro začátečníky 
i pokročilé.

• Výuka probíhá jednou týdně 
v úterý v odpoledních 

hodinách.

   • Každý účastník pracuje 
sám u počítače.

Díky finanční podpoře Městské části Praha 17 a Letiště Praha 
je kurz zcela zdarma. Podmínkou zařazení do kurzu je trvalé 

bydliště v Praze 17 a věk od 60 let.

Zájemci se mohou hlásit osobně v recepci v Bendově ulici 1121 
nebo telefonicky u Mgr. Čermákové na tel. 235 314 141 či 

775 59 17 00, od 16. 1. 2018 v pracovní době od 7 do 15.30 hod.

Neváhejte, počet míst je omezen!   Přednost mají noví zájemci.

PhDr. Jindřich Kadlec, ředitel CSZS

16. KURZ

VÝUKY PRÁCE NA PC

pro seniory

Přijďte si zacvičit!
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1.	1.	2018	–	31.	1.	2018
Zimní Řepy – výstava fotografií řepského rodáka Josefa Czwartynského. 
Refektář, vstup volný.

4.	1.	Tříkrálový	koncert, účinkují: mladí klavíristé z hudebních gymná-
zií z Prahy a Mnichova a harfenistka Pražské konzervatoře. Na programu: 
J. S. Bach, M. Grandjany, F. M. Bartholdy, L. Beethoven, C. Czerny, C. De-
bussy,  A. Gedike, E. Grieg, A. Hasselmans, D. Henson-Conant,  F. Kuhlau, 
S. Rachmaninov a P. Trojan.
Refektář, vstupné dobrovolné, od 15.30 hod.

7.	 1.	 Novoroční	 koncert	 komorního	 smíšeného	 sboru	 Byzantion	 pod 
vedením Evy Komárkové, na programu řecko-byzantská a slovanská hud-
ba východní Evro py a přední Asie, východoevropské vánoční písně a ko-
ledy. 
Kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné, od 17.00 hod.

11.	 1.	 Vánoční	 koncert	 vokálního	 společenství	 Cantio, na programu 
anonymy a kancionály z 15. století. 
Refektář, vstupné dobrovolné, od 15.30 hod.

14.	 1.	 Koncert	 na	 zakončení	 doby	 vánoční v podání vokálně instru-
mentálního souboru Musica pro Sancta Cecilia s výstavou kreseb Davida 
Nebeského, na programu adventní a vánoční písně z období gotiky, re-
nesance a baroka doplněné ukázkami písní z období liturgického roku. 
Během vystoupení soubor představí kopie historických hudebních ná-
strojů a případným zájemcům nabídne ke koupi svá CD. Soubor je složen 
převážně z absolventů Konzervatoře a střední školy Jana Deyla (Konzer-
vatoř pro zrakově postiženou mládež).
Kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné, od 17.00 hod.

25.	1.	Vystoupení	žáků	Japonské	školy	v	Praze.
Denní stacionář, vstup volný, od 10.00 hod.

25.	 1.	 Beseda	 s	 autorem	 výstavy	 fotografií	 „Zimní	 Řepy“	 Josefem	
	Czwartynským.
Refektář, vstup volný, od 15.30 hod.

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

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

přihlásit na e-mailu: kultura@domovrepy.cz 

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

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

Domov	sv.	Karla	Boromejského	 program na leden 2018

Přijďte se zahřát... nejen tancem
http://www.mismaz.cz Prodej vstupenek:

Vladimír Dvořák
732 580 774



PROGRAM LEDEN 2018 

Divadlo pro děti: O princez-
ně, která se ničeho nebála

Divadlo pro děti:  
Zvířátka a loupežníci

VYPRODÁNO!
Divadlo: Vosto5

Divadlo pro děti: Kapsář 
plný pohádek

Divadlo pro děti:  
O Červené Karkulce

Novinka:
Literární klub

Loutková pohádka o svérázné, a jak už vyplývá z názvu, nebojácné, prin-
cezně. Nebojí se ničeho a díky své odvaze vyřeší i nejrůznější problémy  
a situace. Představení s různými druhy loutek a autorskými písničkami.  
Pro děti: od 3 let, či pro děti s rodiči. Hraje: Divadlo Tondy Novotného. 
Společenský sál KC Průhon. (vstupné 40 Kč)

…aneb o Jankovi a jeho zvířátkách. Veselý a svižný příběh plný písniček 
na motivy pohádek bratří Grimmů. Zvířátka hledala nový domov poté, 
co je pánové vyhnali. V lese narazí na zlé loupežníky, ale s pomocí tuláka 
Janka, jim ukáží, zač je toho loket. Délka: 45 minut. Hraje: Divadlo KAPSA. 
Společenský sál KC Průhon. (vstupné 40 Kč)

Pražský divadelní spolek Vosto5 přichází s pořádnou dávkou humoru. 
Představení s názvem Dechovka s téměř třiceti účinkujícími všech gene-
rací. Místo konání: Sokolovna Řepy. (vstupné 300 Kč)

Po svátcích nás čeká první dětské divadlo. Děti budou hlavním dramatur-
gem a aktivně se budou podílet na dění na jevišti po celou dobu před-
stavení. Jakým směrem se představení ubere? To záleží na dětské fantazii. 
Vše samozřejmě pod vedením profesionálních herců a animátorů. Scéna 
je tvořena jednodílným paravánem, který znázorňuje obří kapsář ukrý-
vající rekvizity a možné součásti pohádkového představení. Vhodné pro 
děti od 3 do 10 let. Délka: 45 minut. Hraje: Šimon Pečenka. Společenský 
sál KC Průhon. (vstupné 40 Kč)

Půdy ukrývají nejrůznější překvapení. Obzvlášť v pohádkách se na půdě 
dějí kouzelné věci. Přijďte se podívat na příběh v příběhu. Malý chlapec 
Vítek bude vyprávět o své babičce, její zahrádce plné bylin a o zvířátkách. 
Babička má v domečku půdu s velkým košem plným polštářů. Polštářů, 
které vyprávějí pohádky. Vítek usíná a polštáře ožívají. A jakou pohádku 
budou vyprávět? No přece tu O Červené Karkulce. Hraje: Pruhované pa-
nenky. Společenský sál KC Průhon. (vstupné 40 Kč)

Přijďte si popovídat o knihách, sdílet čtenářské zážitky a spoluobje-
vovat nové významy. Od 25. 1. 2018 začínáme s novou diskuzní plat-
formou, kterou bude Literární klub. Klub se bude konat jednou za 14 
dní ve čtvrtek. Návštěvníci se mohou těšit na interpretaci knih čtenáři, 
diskuzi s autory a debaty na zajímavá knižní téma od ledna do června 
2018. Místo konání: školící učebna. (vstup zdarma)
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Výstava: Až do konce – 
moje práce v hospici

Výstava fotografií Až do konce, která je společným projektem studen-
tů oboru Fotografie v reklamní praxi střední školy ART ECON a tří do-
mácí hospiců z Tábora, Olomouce a Prahy – Zbraslavi, vám citlivě, ale 
bez patosu přiblíží práci hospicových multidisciplinárních týmů, která 
předchází výjezdům zdravotníků k pacientům. Fotografie členů týmů 
jsou doplněny jejich vyznáním, proč pracují v hospici a citacemi dopisů 
od rodin pacientů. Výstava je doplněna dalšími studentskými pracemi 
střední školy ART ECON. (vstup zdarma)
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Rezervace a prodej vstupenek na recepci infocentra v KC Průhon, telefon: 601 324 852, e-mail: vstupenky@pruhon.cz
Kulturní centrum Průhon, Socháňova 1220/27, 163 00   Praha - Řepy, tel. produkce: 702 202 097, e-mail: info@pruhon.cz

První řepská Knihobudka 
otevřena pro veřejnost. 
Umístěna je u KC Průhon
Máte doma knížku, kterou už jste přečetli, ale je vám 
líto ji vyhodit? Přineste ji do Knihobudky a vyměňte 
ji za jinou. Nebo ji tam prostě jen nechte, ať si ji může 
přečíst někdo jiný. 

Provoz Knihobudky slavnostně zahájila na akci Zažít 
Řepy Adventní dne 9. prosince 2017 starostka městské 
části Praha 17 Jitka Synková, budoucím čtenářům popřál 
mnoho zážitků také pořadatel adventu Josef Dirbák.

A4 program leden 2018.indd   1 22.12.17   10:53
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Stejně jako u protihlukové stěny ve Slánské je, nebo spíš byla, ve správě 
TSK trojská lávka pro pěší. O špatném technickém stavu zřícené lávky 
v pražské Troji, se toho z veřejně dostupných informací do loňského pro-
since moc nevědělo přesto, že TSK dala loni trojské lávce ze sedmibo-
dové škály pětku. Stavba byla podle techniků ve špatném stavu, který 
se postupně dál zhoršoval. Lávka ale podle TSK měla vydržet ještě pět 
let. Dále bylo konstatováno, že konstrukce je z dlouhodobého hlediska 
neudržitelná a důvod je podle zprávy zřejmý – koroze hlavních nosných 
prvků lávky.
Se Slánskou je to, podle různých posudků a vyjádření, ještě horší, což do-
kazuje například stavebně technický průzkum z roku 2013, který konsta-
tuje špatný stav konstrukce, viz box.

Nechci v žádném případě vytvářet paniku, ale obavy o bezpečnost jsou 
v tomto případě oprávněné. Trojská lávka byla dle techniků ve špatném 
stavu, naopak Slánská je staticky nespolehlivá a v havarijním stavu.
Pokud nás mělo vyjádření pražské primátorky Krnáčové: „Vyhodnotíme 
také informace od policistů a hasičů a uděláme nějaká 
opatření…“ ohledně trojské lávky uklidnit, tak to se bo-
hužel nestalo. 

O opravě protihlukové stěny se na Magistrátu hl. m. Pra-
hy jedná již od roku 2009. Před dvěma lety TSK od-
stranila výplně z nosné konstrukce. Institut plánování 
a rozvoje Prahy mezitím vypracoval studii kultivace do-
pravního koridoru v ulici Slánská, kterou Rada hlavního 
města Prahy schválila dne 13. 12. 2016. Studie počítala 
s realizací stavby v letech 2017 a 2018. Je to tedy již rok, 
kdy Rada hlavního města schválila tuto studii a uložila 
řediteli TSK zajistit zpracování navazujících fází projek-
tové přípravy pro zahájení stavby.
V loňském roce byla podána žádost o vydání Územního 
rozhodnutí a TSK jako investor navrhl do rozpočtu Prahy 
pro rok 2018 částku 90 milionů na realizaci nových pro-
tihlukových opatření. V návrhu rozpočtu na rok 2018, 
který Rada hlavního města odsouhlasila a doporučila 

zastupitelstvu schválit, ale v investičních výdajích tato položka, která by 
zajištovala financování protihlukové stěny ve Slánské ulici, není.
Paradoxně 3 dny před nešťastnou událostí v Troji interpelovala na zasedá-
ní Zastupitelstva magistrátu hlavního města Prahy starostka naší městské 
části Jitka Synková, aby byla oprava protihlukové stěny zařazena do roz-
počtu pro rok 2018 jmenovitě, protože jak bylo již výše uvedeno, oprava 
protihlukové stěny v rozpočtu uvedena není. Starostka Jitka Synková usi-
lovala o to, aby byla jistota, že k výstavbě nové protihlukové stěny dojde. 
Současná koalice na Magistrátu tento návrh ale odmítla.

V návaznosti na tragickou událost s trojskou lávkou jsme proto společně 
se starostkou Jitkou Synkovou vyzvali oficiální cestou TSK a radního pro 
dopravu Petra Dolínka, aby se urychleně zabývali bezpečností konstrukce 
protihlukové stěny v ulici Slánská. 

Martin Marek,
zástupce starostky

Nemůže Slánská (do)padnout jako lávka v Troji? 
Stávající protihlukové opatření na Slánské, které již několik let žádnou protihlukovou ochranu před více jak 20 tisíci 
projíždějícími vozidly včetně nákladních neplní, je v havarijním stavu. A my máme oprávněný strach o bezpečnost obyvatel. 
Oprava protihlukové stěny je v kompetenci Technické správy komunikací (TSK) resp. Magistrátu hlavního města Prahy.

Nejzávažnější jsou poruchy sloupů ve středové 
části konstrukce a jejich kotvení v patě. Tyto 

poruchy ohrožují statickou stabilitu konstrukce. 
Je pravděpodobné, že rozvoj těchto poruch 

bude dále pokračovat. Tím by mohlo dojít až 
k úplnému kolapsu celé konstrukce. V částech 

konstrukce, zejména na koncích stěn, jsou 
zcela degradovány svislé sloupky a na mnoha 

místech dokonce zcela chybí. V  mnoha 
případech tak hrozí riziko odpadnutí a lokální 

havárie. Ze závěrů stavebně technického 
průzkumu a z výsledků statického posouzení 
plyne, že konstrukce je staticky nespolehlivá 

a její stav je havarijní. 

Foto: -mish-

Foto: Filip Horký
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Nepříjemný zápach dlouhodobě obtěžoval nejen obyvatele Řep, ale i okol-
ních městských částí a obcí. V posledních měsících se jeho intenzita však 
stala nesnesitelnou. Příčinou je výrobna krmiv VAFO PRAHA, jež vyrábí 
krmi vo pro zvířata a sídlí v Chrášťanech.
S ohledem na fakt, že společnost sídlí na území Středočeského kraje, ne-
bylo možné, abychom tuto záležitost mohli řešit přímo. Zápach, který se 
z výrobny šířil, byl mnohdy opravdu obtěžující a několikrát byla na tuto 
skutečnost upozorněna také Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP), 
která by tuto problematiku měla řešit. Během letních měsíců byla prove-
dena opakovaná měření zjišťující aktuální stav zápachu. Zákon o ochraně 
ovzduší však přímo množství zápachu nestanovuje a z tohoto důvodu jsou 
případné stížnosti velmi těžko řešitelné.

Sama firma VAFO přiznává, že eviduje mnohé stížnosti od obyvatel okol-
ních lokalit.
Firma se hájila tím, že již v minulosti investovala několik milionů korun 
do dvoustupňového čištění vzduchu pomocí gelových filtrů a biologických 
vodních praček. Tato zařízení by měla pomoci snížit zápach o 94% a tento 
stav by měl být srovnatelný s výpary při vaření masa v běžném provozu.
Bohužel si všichni uvědomujeme, že praxe těmto teoretickým číslům roz-
hodně neodpovídala.

Koncem listopadu 2017 proběhla na Městském úřadu Jinočany pracovní 
schůzka pro zástupce okolních městských částí, které jsou postiženy zá-
pachem z nedaleké výrobny krmiva pro zvířata firmy VAFO. Organizátorem 
tohoto setkání byla firma Odour, s.r.o. – specialista na pachové látky, kte-
rá s firmou VAFO spolupracuje.
Zde nám byl představen harmonogram opatření, která eliminují tento 
zápach na naprosté minimum. Firma investovala další vysoké částky do 
třetího stupně čištění vzduchu.

Jedná se o nejmoderněj-
ší technologii s využitím 
tzv. studené plasmy. Jde 
o technologii, která by 
měla eliminovat produ-
kovaný zápach z více jak 80%. V praxi to znamená, že obyvatelé Řep zá-
pach z této výrobny ucítí pouze v případě havárie. 
Zařízení firma VAFO již zaplatila a instalace proběhne v únoru/břez-
nu 2018.
Zástupci společnosti VAFO potvrdili, že tímto krokem reagují zejména na 
dlouhodobý tlak okolních obcí a především jejich obyvatel, kterým patří 
velké poděkování.

Martin Marek,
zástupce starostky

Od března bez zápachu  
z výrobny krmiv 

Studená plasma –
Technologie vstřikováním

Studená
plasma

v Aerox 
jednotce

Vstřikování
do odpadního 
plynu

Okolní vzduch

Kyslík + H²O

Aktivní kyslík

OH,O+, O-, O² atd.

Foto: fb Štastná třináctka



OZNÁMENÍ
o	době	a	místě	konání	volby	prezidenta	České	republiky

Starostka	městské	části	Praha	17,	Mgr.	Jitka	Synková
V souladu s ustanovením § 34 odst. 1 písm. a) a písm. b) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky  

a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů

o	z	n	a	m	u	j	e:

1. Volba prezidenta České republiky se uskuteční v	pátek	dne	12.	ledna	2018	od	14.00	hodin	do	22.00	hodin
a	v	sobotu	dne	13.	ledna	2018	od	8.00	hodin	do	14.00	hodin.

případné druhé kolo
v	pátek	dne	26.	ledna	2018	od	14.00	hodin	do	22.00	hodin

a	v	sobotu	dne	27.	ledna	2018	od	8.00	hodin	do	14.00	hodin

2. Místem konání volby prezidenta České republiky

Ve	volebním	okrsku	č.	17001	
je volební místnost na Úřadě MČ Praha 17, Žalanského 291/12b, 1. patro
pro voliče s trvalým pobytem:
Boršovská, Brunnerova	990–999, Březanova, Čistovická 135–140, 423, 
424, 470–475, 484, 514–516, 534, Gallašova, Hankova, Hořovského	
141–152, 476, 477, 479–481, 482, 669, K	Trninám 606–617, Kartounářů, 
Krolmusova 154–158, 160–166, 372, 402, 425, 426, 428, 429, 485–494, 
496, 497, 500, 510, 512, 517, 518, 602, 668, Laudova 1384–1387, Na	Fial-
ce	II, Opuková 168–176, 502–507, 641, 686–692, Otlíkovská, Selských	
baterií 153, 167, Skuteckého 1087–1089, 1178, 1379–1383, 1387, 1388, 
Slánská 285, 391, 395, 405, 693, 694, 697, Součkova 980–989, Šedivého, 
U	Boroviček 590, 593, 605, 618. 
 
Ve	volebním	okrsku	č.	17002	
je volební místnost v Domově sv. Karla Boromejského, K Šancím 50
pro voliče s trvalým pobytem:
Augustova, Engelmüllerova, Galandova 1656, Hekova, Hofbauerova, 
K	 Mostku, K	 Šancím, Karlovarská 126, 399, 427, 660, 814, 1711,1717, 
1718, 1723, č.e. 1–14, 23–25, 27–37, 39–40,  42–46, Ke	Kaménce, Kolí-
nova, Kristiánova, Na	Chobotě, Na	Moklině, Pod	Martinem, Reinerova, 
Severýnova, Slánská 269, 1706, U	Kaménky, Žalanského.

Ve	volebním	okrsku	č.	17003	
je volební místnost v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, pracoviště: Laudova	1024, pří-
zemí (společenská místnost)
pro voliče s trvalým pobytem:
Brunnerova 1011, 1012, K	Trninám 936–947, 958–968, Laudova 1000–
1010, 1015–1017, 1020–1024, Na	Fialce	I, Součkova	948–957, Zívrova. 

Ve	volebním	okrsku	č.	17004	
je volební místnost v ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111/19, 1. patro
pro voliče s trvalým pobytem:
Bazovského 1118–1120, Makovského 1146–1148, 1330, 1331–1341, 
1342, 1390, 1393, 1394. 

Ve	volebním	okrsku	č.	17005	
je volební místnost v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, pracoviště Laudova	 1024, 
1. patro (družina) 
pro voliče s trvalým pobytem:
Makovského 1177, 1398, Nevanova 1043–1055, 1069–1079, Slán-
ská 1389, Šímova 1056. 

Ve	volebním	okrsku	č.	17006	
je volební místnost v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, pracoviště Laudova	 1024, 
1. patro (družina) 
pro voliče s trvalým pobytem:
Laudova 1030, 1031, Nevanova 1028, 1029, 1032–1042, 1057 – 1068.

Ve	volebním	okrsku	č.	17007	
je volební místnost v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, pracoviště Laudova	 1024, 
1. patro (družina) 
pro voliče s trvalým pobytem:
Laudova	 1013, 1014, 1018, 1019, 1025–1027, Skuteckého 1086, 1395, 
1705, č.e. 49, Zrzavého.

Ve	volebním	okrsku	č.	17008	
je volební místnost v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, pracoviště Laudova	 1024, 
1. patro (družina) 
pro voliče s trvalým pobytem:
Mrkvičkova, Plzeňská 1125.

Ve	volebním	okrsku	č.	17009	
je volební místnost v ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111/19, 1. patro
pro voliče s trvalým pobytem:
Bazovského 1115–1117,	 Bendova, Španielova 1111, 1124, 1261–1266, 
1313–1315, 1378, 1701, Žufanova	1092–1099, 1112, 1113, 1114.

Ve	volebním	okrsku	č.	17010	
je volební místnost v ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111/19, 1. patro
pro voliče s trvalým pobytem:
Bazovského	 1228–1231,	 Makovského 1179, 1349, 1392, Slánská 1678, 
č. e. 48, Šimonova. 

Ve	volebním	okrsku	č.	17011	
je volební místnost v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Socháňova 1139/19, 1. patro 
pro voliče s trvalým pobytem:
Drahoňovského	810, Jiránkova, Plzeňská 75, 78, 89, 276, 282, 283, 371, 
435, 1710, Slánská 381,	Socháňova	1126–1134, 1139. 

Ve	volebním	okrsku	č.	17012	
je volební místnost v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Socháňova 1139/19, 1. patro 
pro voliče s trvalým pobytem:
Drahoňovského	 1149, 1192, 1708, Plzeňská 1708, 1716, Vondroušova	
1150–1169, 1181 – 1188.
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Ve	volebním	okrsku	č.	17013	
je volební místnost v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Socháňova 1139, přízemí 
(spol. místnost)
pro voliče s trvalým pobytem:
Drahoňovského	1180, Makovského 1202–1206, 1397, 1676, Socháňova	
1220, Vondroušova 1189–1191, 1193–1201, 1207 – 1218.

Ve	volebním	okrsku	č.	17014	
je volební místnost v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Socháňova 1139, 1. patro
pro voliče s trvalým pobytem:
Galandova 1232–1246, Španielova 1254 – 1260.

Ve	volebním	okrsku	č.	17015	
je volební místnost v ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111/19, 1. patro
pro voliče s trvalým pobytem:
Španielova 1267–1293,	Žufanova 1703, 1714.

Ve	volebním	okrsku	č.	17016	
je volební místnost v ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111/19, 1. patro
pro voliče s trvalým pobytem:
Španielova	1247–1253, 1294–1312, 1316 – 1329.

Ve	volebním	okrsku	č.	17017	
je volební místnost v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Socháňova 1139, 1. patro
pro voliče s trvalým pobytem:
Makovského 1140–1145, 1219, 1222–1227, Socháňova 1175,1176, 1221, 
Vondroušova 1170 – 1174. 

Ve	volebním	okrsku	č.	17018	
je volební místnost v Kulturním domě na Bílé Hoře, Ke Kulturnímu domu 
č. 439/14, přízemí
pro voliče s trvalým pobytem:
Čistovická 82, 90, 92, 95, 179–181, 197–199, 234, 237–247, 249–252, 
259, 349, 353,355,356, 363, 367, 374–376, 383, 386, 387, 398, 406, 411, 
412, 413, 415, 446–449, 499, 519, 1700, 1707, 1724, 1725, 1726, 1729, 
Dobnerova, Doubravínova, Hořovského 385, 397, 403, 409, 410, 416, 
417, 419, 522–527, K	Motolu, Karlovarská 1, 3, 4, 48, 49, 64, 191–196, 
200, 227, 301, 326–328, 337, 339, 343, 380, 459, 663, 1677,1698, 1702, 
Ke	 Kulturnímu	 domu, Krolmusova 348, 358, 368, 377, 378, 384, 388, 
392, 408, 418, 430, 431, 433, 441, 464–467, 498, 520, 521, 695, Kutro-
vická, Na	Bělohorské	pláni, Opuková 305–307, 314–317, 319, 357, 373, 
393, 407, 436, 440, 511, 513, 532, Podkrkonošských	tkalců, Prefátova, 
Řetězokovářů, Selských	baterií 309, 311–313, 318, 321, 322, 396, 437, 
452, Slánská	1699, Třanovského, U	Boroviček 189, 190, 253–257, 645, 
648, 649, 650, 1709.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, 

cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem České republiky).  

Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání volby prezidenta České republiky hlasovací lístky.  

Ve dnech volby prezidenta České republiky volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. Je-li	ve	volebním	okrsku	obsažena	celá	ulice,	nejsou	vypsána	čísla	popisná,	event.	evidenční.

6. Hlasovací	lístky	pro	případné	druhé	kolo	volby	prezidenta	České	republiky	obdrží	volič	pouze	ve	volební	místnosti.
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Někteří	lidé	možná	s	tímto	systémem	nesouhlasí,	chtěli	by	přijít	
na	úřad	a	prostě	si	svou	záležitost	vyřídit	a	nezdržovat	se	nějakým	
objednávkovým	systémem.	Proč	se	tedy	musíme	objednávat?
Novelizací zákona 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel došlo k tomu, že si 
občan může podat žádost o občanský průkaz nebo cestovní doklad na úřa-
dě, který tuto agendu má v kompetenci a nezáleží na místě trvalého po-
bytu žadatele. Naprosto s tím souhlasím, určitě je to přínosem, že nejsme 
vázáni trvalým pobytem, ale máme-li úřad např. dostupný blíž své práci, 
případně tam lépe zaparkujeme, tak proč si to nevyřídit tam. 
Na druhé straně tím dochází logicky k tomu, že pracoviště, které bylo koncipo-
váno pro místně příslušné občany, se stalo výhodným pro občany okolních ob-
cí. V případě MČ Praha 17 je pracoviště přeplněno žadateli převážně z Prahy-
-západ, která má pracoviště v Praze 2, Podskalské ulici. Dochází tak k tomu, že 
občané z blízkého okolí (Hostivice, Jeneč, Unhošť, Pavlov, Chýně atd.) využili 
změny zákona a cestou do svého bydliště pohodlně využijí náš úřad s velkým 
parkovištěm. Tím se zvýšil objem prací v oddělení osobních dokladů. 
A	jak	teď	nově	vzniklou	situaci	řešit?	
Již léta je plánován nový úřad, s novými pracovišti, které by odpovídalo 
vývoji státní správy včetně aspektů zdokonalování legislativních procesů, 
ale v současnosti jsme stále u zmíněných plánů. 
Z toho důvodu bylo nutné nastalou situaci řešit s využitím stále stejných 
prostor. Zvýšeným zájmem o cestovní doklady se zvláště v jarních a let-

ních měsících stávalo, že v současných nevyhovujících prostorách obča-
né čekali na vyřízení svých požadavků i 2 – 3 hodiny. A jestliže pracovnice 
před koncem pracovní doby sdělila čekajícím občanům, že z kapacitních 
důvodů je již nemůže vzít, setkala se (oprávněně z pohledu čekajícího kli-
enta) s velkým rozladěním.  Řešením pro odmítnutého klienta tedy bylo 
zkusit štěstí v další úřední den a vyčekat si opět nějaký čas a doufat, že 
se na něho dostane.  Mezi čekajícími byli nejen dospělí, ale i malé děti, 
protože i ty musí mít svůj cestovní doklad a mohou mít i občanský průkaz.
A to byl jeden z důvodů, proč byl zaveden objednávkový systém, který je 
v současné chvíli nejoptimálnějším řešením pro stejné prostory a součas-
ný nárůst klientely, aby zde občané nečekali a mohli si v klidu požádat 
o osobní doklad a během 15 minut odejít.  Z těchto důvodů je objednáv-
kový systém jediným vstřícným řešením, jak pro občany vzhledem k čekací 
době, tak i pro úředníky. Pohyb klientů v přízemních prostorách budovy se 
snížil a nedochází tak k nepřiměřenému hluku za dveřmi dalších kancelá-
ří, kde si vyřizují občané například svatební obřady anebo žádají o státní 
občanství ČR.  
Na závěr bych chtěla ještě dodat, že se pokusíme zkušebně rozšířit náběr 
i výdej osobních dokladů i mimo úřední dny, a tak se přizpůsobit poptávce 
občanů. Věříme, že to kapacitně zvládneme a občané Řep to uvítají. 

Ivana Simonová,
 vedoucí Odboru občansko-správního

Objednávkový systém
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Když tak přemýšlím nad významem adventu a jeho přesahem do života prů-
měrného člověka, jakým bezesporu jsem, musím se k tomu postavit spíše 
genealogicky. Nemělo by asi velký význam vracet se vyloženě na začátek 
až do dětství, ačkoliv jako většina z nás jsem jako dítě prožíval čas vánoční 
i předvánoční velice silně a mám na něj jenom ty nejkrásnější vzpomín-
ky. Spíše se pozastavuji, možná trochu v úžasu, nad vývojem mého vztahu 
k adventu jako dospívajícího a následně „dozrávajícího“ muže. Poté co 
jsem si jako každý řádný puberťák odbyl své rodinné povinnosti, jakými byl 
úklid brilantně koordinovaného chaosu ve svém pokoji, který byl oceněn 
po zásluze několika „měkouši“ typu zimní bunda, ponožky, nemožné tričko 
a jedno slušné cédéčko oblíbené kapely, mizel jsem zpravidla za přáteli 
do zařízení restauračního typu. Po pubertě a konečném osamostatnění se 
stane se ze svátků vánočních spíše zbytečný přežitek, který vás zdržuje od 
práce a budování kariéry, až si k němu, z jakéhosi neznámého důvodu, vy-
pěstujete zášť a z osamostatnění se po letech stane nevyhnutelně samota.
Střih – o deset let později. Píše se rok 2017, konec listopadu. Vracím se 
ze zaměstnání, sleduji zpoza volantu vánoční výzdobu v Makovského ulici, 
která září do tmy a zalévá mě příjemný pocit souznění a domácího klidu. 
Když pak přicházím z parkoviště k domovu, s překvapením sleduji rozsví-
cenou světelnou výzdobu i v našich oknech, kterou ten den připravila zcela 
evidentně manželka s dětmi. S lehkou ironií si pomyslím: „Ha, tak konečně 
už i u nás“. 
S ironií proto, že ještě před lety jsme se coby svobodný pár s manželkou 
dokázali některým divokým okenním aranžmá a kreacím s chutí zasmát. 
Když konečně dorazím domů, sdělím pochvalně manželce s vítězoslavným 
pocitem pozorného manžela: „Tak koukám, letos poprvé světélka v ok-
nech už i u nás“ a sám očekávaje pochvalu za to jak pozorný jsem, dodám: 
„Hezky jste to s dětmi vyvedly!“ V odpovědi se mi dostalo nečekaného, leč 
laskavého opovržení: „ Hm, ale to jsme měli už loni“. Následně jsem došel 
k teorii, že muž potřebuje alespoň dva roky, než mu dojdou ty správné sou-
vislosti a co má považovat opravdu za pěkné. Pamatujme si to!

Co chci říct? Teprve s příchodem smysluplného nasměrování života, za což 
navázání vztahu a založení rodiny lze bezesporu považovat, se vaše hod-
noty změní a vy si začnete vážit malých, i když někdy jenom lehce kýčovi-
tých drobností.
Zažít Řepy Adventní můžeme také považovat za drobnou a lehounce ký-
čovitou záležitost. Světélek jsme sice pravda, mnoho neměli, a jak se na 
sociálních sítích někdo ještě před začátkem samotné akce stihl vyjádřit, 
tak ani mnoho stánků, zboží a vlastně ani počasí a bůh ví čeho ještě, ale 
za to jsme měli spoustu nadšení a přesvědčení, že děláme tu správnou 
věc. A já si vlastně, možná trochu neskromně uvědomil, že rozsvěcíme to 
světlo v našem společném okně, kterým je ta ulice, po které musíme kaž-
dý den projít za svými povinnostmi a nakonec i za svými rodinami. Trochu 
toho kýče, ale také trochu té lásky, trochu toho porozumění a vánočního 

Foto: Hana Pudilová

Trochu Jiné Řepské Adventní Zamyšlení

Foto: Hana Pudilová



 přátelství. Na jedno odpoledne? Není to mnoho? Není to málo? Zdálo se, 
že snad tak akorát. Nikomu nic nevnucovat, jen prostě být a zasvítit v ok-
nech a do oken. Do duše. Každý to přijal po svém a navzdory počasí to ne-

bylo mnoho ani málo. Pro nás jako organizátory to nakonec mnoho bylo. 
Za každého z vás, kdo jste se přišel podívat, chvíli pobýt, poklábosit nebo 
se přímo zúčastnit jsme upřímně vděčni a i když nás nakonec tma a nečas 
vyhnaly domů, zůstal v nás dobrý pocit. Dobrý pocit z toho, že jsou tu lidé, 
sousedé, kteří dokáží vystoupit ze své komfortní zóny a potemnělou ano-
nymitu mihotavých světel počítačových monitorů vymění za rozsvícená 
světla podivného sídlištního jehličnanu a očí řepských dětí.        
Víc není třeba. S tímto pocitem obstojíme před sebou samými a vydržíme 
minimálně do jara.
Všem, kteří nám pomohli a kteří s námi vlastně spolupracovali na obou 
sousedských festivalech, jsem již poděkoval ten večer nebo v následujících 
dnech osobně. Vědí, čeho jsou součástí a co to pro ně znamená. Vám ostat-
ním děkujeme nyní. Za trpělivost, vstřícnost a ochotu podílet se na něčem 
trochu Jiném.

Přejeme vám krásné dny!
Za tým Zažít Řepy Adventní

Josef Dirbák

BYLI JSME PŘI TOM
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Foto: -mish-

Foto: -mish-

Adventní doba v Řepích nám všem nabízela mnohé příjemné rozptýlení. 
První prosincový víkend byl ve znamení radovánek v mikulášském du-
chu, ten druhý přinesl sousedské zastavení v podobě festivalu Zažít Řepy 
 Adventní. A ani třetí prosincový víkend nezůstal v ničem pozadu a v sobotu 
16. prosince zval návštěvníky na adventní trh, tentokrát do krásného pro-
středí Kláštera sester boromejek.
Tady na návštěvníky čekala příjemná oáza opravdu s vánočním laděním. 
Své vánoční zboží zde nabízelo několik stánků, takže všichni, kterým snad 

ještě chyběla ta správná vánoční výzdoba, měli možnost zde koupit po-
třebné dekorace. Stejně tak jste zde mohli opatřit drobné dárečky pro své 
blízké nebo nějakou tu radost pro sebe. Ať už se jednalo o malované ob-
rázky, přívěsky nebo třeba lucerny. Nechyběly samozřejmě ani stánky s ob-
čerstvením – našli jste zde jak něco „masitého na zub“, tak i třeba sladké 
perníčky.
A když jste se se svařákem nebo vánočním punčem zaposlouchali do koled 
v podání kapely Motovidlo, nechybělo vám k tomu správnému předvánoč-
nímu naladění už vůbec nic!

-ras-

Adventní trh se konal také v Klášteře

Foto: -ras-

Foto: -ras-
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Foto: -mish-

ZŠ Jana Wericha

Již tradičně na počátku adventu pozvala ZŠ Jana Wericha žáky i jejich 
rodiny na vánoční trh s dílnami. Velmi oblíbené akce se rok od roku 
zúčastní více návštěvníků. Největší atrakcí zůstává živý betlém, ale při-
bývají i stánky s dětskými výrobky, rodiče své potomky podporují, seč 
mohou, a všem jsou pak odměnou rozzářené oči malých herců, výrobců, 
organizátorů a prodavačů. 
Celé odpoledne završilo ještě slavnostní rozsvícení vánočního strom-
ku v atriu školy. Odradit nás nemohla ani přechodná nepřízeň počasí! 
Děkujeme za podporu paní starostce Jitce Synkové i všem, kteří se na 
zdárném průběhu adventního trhu jakkoli podíleli.

Mgr. Barbora Bousová

Adventní trh se opět vydařil

Letos, stejně jako v minulých letech, budou žáci našich třetích a čtvr-
tých tříd navštěvovat lekce plavání. Proti minulým ročníkům nás čeká 
několik příjemných změn.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo pro tento školní 
rok rozvojový program na podporu výuky plavání podle § 171 odstav-
ce 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyš-
ším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.
Rodiče jistě uvítají, že naše škola včas podala podklady pro podání žá-
dosti o přidělení finančních prostředků MŠMT a získala částku, která 
pokryje cenu dopravy na plavecké lekce a zpět. Všechny třetí i čtvrté 

třídy absolvují dvacet lekcí plavání. To je oproti minulým létům nárůst 
z původních deseti lekcí. Platy instruktorů i pronájem bazénu budou 
opět hrazeny z veřejných rozpočtů, což umožňuje účast všem dětem, 
bez ohledu na finanční situaci rodin dětí.
Výuku žáků bude nově zajišťovat plavecká škola Radlice v areálu pla-
veckého bazénu SK Motorlet Praha. Cílem kurzů je naučit nenásilnou 
a herní formou základní pohyby ve vodě. Naučit správnou polohu těla, 
správné dýchání a splývání a získat jistotu při potápění. 

Mgr. Jarmila Pavlišová,
ředitelka školy

Výuka plavání v naší škole

ZŠ genpor. Františka Peřiny

Ve škole Jana Wericha od září vydáváme vlastní noviny, ve kterých píše-
me o tom, co se děje ve škole i ve světě. Učíme se hlavně psát články, re-
portáže a interview o místech, která naši spolužáci navštívili, a akcích, 

kterých se účastnili. Noviny nesou přirozeně jméno Werichoviny. Členy 
redakce jsou Roman Brablec, Vít Faltus, Matěj Kaháček, Filip Neumann, 
Klára a Lucie Semorádovy, Adam Staněk, Michael Vondrák, Šimon Žán 
a paní učitelka Soňa Fialová.
Scházíme se pravidelně každý týden v počítačové učebně naší školy, 
kde pracujeme v aplikaci School Press Club od společnosti Omniveda. 
Naše zasedání trvají většinou hodinu a půl, někdy dokonce i dvě, jelikož 
do hloubky přemýšlíme a diskutujeme o chystaných článcích. 
Můžeme se pochlubit už dvěma vydanými čísly a na třetím se právě pra-
cuje. Výtisky rozdáváme do každé třídy, díky čemuž jsou žákům volně 
k dispozici ke čtení. 
Jako redakce školních novin jsme navštívili i Národní technické muze-
um, kde jsme si v expozici Televizního studia natočili vlastní televizní 
noviny. Práce na školních novinách nás moc baví, učí nás mnoha věcem 
a v neposlední řadě nás sbližuje.

Šimon Žán, VII. B

ZŠ Jana Wericha má vlastní noviny

Foto: Archiv školy
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V prosinci loňského roku proběhla v obou pracovištích Socháňova i Lau-
dova první část přednášek a praktických cvičení vyplývajících z Minimál-
ního preventivního programu 2017/2018. Náměty dosud proběhlých 
témat jsou výsledkem práce celého pedagogického sboru, který vycházel 
ze závěrů pedagogických porad, třídnických hodin, z výstupů školního 
parlamentu, ze zpětných vazeb volnočasových aktivit, z komunikací s ro-
diči a celkového zhodnocení preventivních a intervenčních aktivit v uply-
nulém školním roce.
Velmi dobrá spolupráce pokračovala s oddělením prevence Městské po-
licie Praha, kde zatím proběhly tyto přednášky:
pro 1. ročníky – Petr sám doma
pro 2. ročníky – Bezpečné chování
pro 4. ročníky – 1. pomoc – teorie + obvazové techniky
pro 5. ročníky – 1. pomoc – teorie + obvazové techniky
pro 6. ročníky – Bezpečné chování v el. světě
pro 7. ročníky – Požární prevence, Kyberšikana
Pro 8., 9. ročníky – Požární prevence
Ve druhé polovině školního roku proběhnou i další preventivní přednášky.

Mgr. Jaroslav Mevald, 
školní metodik prevence

Věnujeme se prevenci

Foto: Archiv školy

V závěru prvního pololetí školního roku, resp. v prosinci, měly děti plné 
ruce práce, a to doslova, aby na tom letošním jarmarku, který se konal 
6. prosince, měly co prodávat. A že se jim to povedlo! 
K vidění, a samozřejmě i zakoupení, byly roztomilé výtvory jak těch nej-
menších, tedy prvňáčků, tak i opravdové skvosty starších dětí. Kromě 
různých svícínků, papírových hvězd, ozdob a přání bylo možno zakou-
pit i výrobky z pletených papírových ruliček, adventní věnce či dokonce 
háčkované chobotničky. Je tedy nutno ocenit jak šikovnost dětí, tak 
především nápaditost a trpělivost vyučujících a družinářek, které s dět-
mi tvořily.                     -mish-

Adventní jarmark

Foto: -mish-

ZŠ genpor. Františka Peřiny

To byl název letošní vánoční show, jejíž realizace několik dlouhých týd-
nů plně zaměstnávala jak učitele, tak děti. Přece jen vymyslet, a přede-
vším nazkoušet a doladit téměř 30 vystoupení tak, aby každé bylo jiné, 
a přitom mělo stejné téma, to byla opravdu výzva. Měli jsme možnost 
vidět vystoupení od těch nejmenších, tedy prvňáčků, až po žáky devá-
tých tříd a shodnými prvky všech byla hravost, originalita a především 
zapálení pro věc. Na fotografii vidíte jedno ze skvělých vystoupení 
s názvem Osobnosti, kdy se nám na upravenou píseň „Ten dělá to a ten 
zas tohle“ představily snad všechny významné osobnosti posledních 
cca 150 let. Děkujeme a těšíme se, čím nás překvapíte příští rok!

-mish-

Jak se měnil svět  
a my s ním

Foto: -mish-
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Těsně před vánočními svátky se v řepském KC Průhon konalo slavnostní 
setkání jubilantů. A jelikož tedy probíhalo v adventním čase, bylo i patřič-
ně laděné. Výzdobu tvořily převážně vánoční hvězdy, stoly zdobilo chvojí 
a všude bylo cítit předvánoční atmosféru. Tu ještě umocnilo vystoupení 
dětského muzikálového kroužku ze ZŠ genpor. Fr. Peřiny pod vedením 
Miroslava Maxanta. Opět bylo hravé, veselé a velmi se líbilo. Zasloužený 
potlesk byl toho důkazem. 
Pak již následovaly osobní gratulace starostky Jitky Synkové, která všem 
popřála především pevné zdraví do dalších let a na závěr všem pak pokojné 
a klidné svátky v kruhu rodiny.
Svá	jubilea	oslavili:
Marie Laňová, Květuše Šmahová, František Mikeš, Milena Petráková, 
František Dušek, František Fridrich, Jaroslav Strnad, Marcela Nikodemová, 
Hil da Šaršonová, Jana Kupková, Anna Součková, Marie Svatošová 
a Svatava Nováková. -mish-

Předvánoční setkání řepských jubilantů

Foto: -mish-

Velice rádi bychom touto cestou poděkovali Kulturnímu centru Prů-
hon a paní lektorce Zuzaně Hrbkové za všechno úsilí, s kterým se 
zasadila o to, aby se dne 15. prosince 2017 uskutečnil Vánoční kon-
cert jejích žáků. 
Děkujeme za trpělivý, profesionální, milý a přátelský přístup paní 
lektorky, důkladnou přípravu na vystupování a praktické rady. Její 
kurzy v Kulturním centru Průhon můžeme vřele doporučit.

Přejeme Vám, paní lektorko, hodně zdaru ve Vaší nelehké profesi 
a i v osobním životě.

Rodiče žáků lektorky Zuzany Hrbkové

Poděkování

V Řepích působí celkem pět seniorských klubů, jejichž členové se každý 
týden schází na svých schůzkách. Zaměření jednotlivých klubů je různé, 
a tak naši senioři mají možnost zvolit si ten, který by jejich zájmům vyho-
voval nejvíce. 
Jmenovitě v naší městské části najdeme Klub seniorů Průhon pod vedením 
Ivany Jelínkové, Klub aktivního stáří pod vedením Karly Stýblové, Klub 
seniorů Řepy pod vedením Márie Szitányiové, Klub Gemini pod vedením 
Martina Prouzy a nejmladší je Klub seniorů Centrum pod vedením Jitky 
Hanzlové. 

Poslední týden před vánočními svátky navštívila tato pravidelná seniorská 
setkání také starostka naší městské části Mgr. Jitka Synková a místosta-
rosta Martin Marek. Oba popřáli našim seniorům krásné Vánoce a hodně 
zdraví, lásky a pohody do nového roku. K přání se samozřejmě přidala i zá-
stupkyně ředitele Centra sociálně zdravotních služeb Ing. Jaroslava Šimo-
nová a vedoucí přímé péče Mgr. Monika Čermáková.
Gratulanti nemohli přijít s prázdnou. Tentokrát byl pro členy klubů připra-
ven tematický kalendář na rok 2018, který upozorňuje humornou formou 

naše starší spoluob-
čany na krizové oka-
mžiky, které je mohou 
v běžném životě pot-
kat. Součástí dárku 
byla také kytička od 
Centra sociálně zdra-
votních služeb. Všech-
na setkání probíhala 
v příjemné přátelské 
atmosféře,  nechybělo 
drobné pohoštění a pří-
jemné předvánoční na- 
ladění.

-ras-

Veselé Vánoce řepským seniorům

Foto: -ras-

Vedení školy děkuje všem pedagogům i zaměstnancům 
za celoroční práci a všem rodičům za projevenou přízeň v roce 2017.

Foto: -mish-



Dopoledne 28. listopadu se v obřadní síni řepské radnice konalo poslední vítání občánků 
v roce 2017. Celá slavnost byla jako vždy pečlivě připravena matrikářkami z Odboru 
občansko správního a již se nesla v příjemném předvánočním duchu. 

Našim nejmenším a jejich rodičům přišly sváteční do-
poledne zpříjemnit děti z MŠ Socháňova, které si pod 
vedením paní učitelky Paulové připravily veselé pás-
mo písniček a říkadel. Jejich vystoupení jistě potěšilo 
všechny přítomné. Poté již přišly na řadu gratulace od 
starostky Jitky Synkové, předání drobného dárku a ky-
tičky mamince a samozřejmě ani tentokrát nechybělo 
společné fotografování. Věříme, že fotografie budou 
společně s DVD milou vzpomínkou na tento den.
Informace	pro	rodiče
Vítání občánků na řepské radnici se mohou zúčastnit 
děti ve věku od 4 do 12 měsíců, které mají trvalé bydliš-
tě na území městské části Praha 17 (na základě žádosti 
jejich rodičů). Více informací: v úředních hodinách na 
matrice Úřadu MČ Praha 17 v Žalanského ulici.

Novými občánky se stali:
Josefina Praisová, Patrik Stěhule, 
Jonáš Pokorný, Ondřej Šimek, 
Tereza Trantinová, Sofie Rejlková, 
Filip Kott, Jáchym Kaska, 
Marina Wiesnerová, Daniel Volek, 
Karel Hrouda, Helena Milotová, 
Karel Josef Haluza, Jiří Chaloupka, 
Jan Valenta, Viktorie Machotová, 
Kateřina Bendová, Aneta Pochylá.

-ras-
Foto: -mish-

Foto: -mish-
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PRO DĚTI A RODIČE

Jak na Nový rok, tak po celý rok. Tak doufáme, že jste si první den v ro-
ce 2018 hezky užili! A protože každý začátek roku je spojen s řadou 
předsevzetí, týkajících se zdraví, zaměřili jsme se v lednu na zdraví i my. 
Přichystali jsme pro vás opět Podiatrický	screening	noh	(ano, vyšetřit 
se může i máma nebo táta) a nožiček. Paní doktorka Švejdová vám bude 
k dispozici v pátek 12. ledna od 9 do 14 hodin, čas je nutné si předem 
zarezervovat na našem e-mailu mcrepik@gmail.com. Na jedno vyšetře-
ní je rezervován čas 15 minut.
A k duševnímu zdraví jistě přispěje i skvělá psycholožka – Vlaďka Bar-
táková se svou přednáškou „Jak	vychovávat	kluky	a	nepřijít	při	tom	
o	rozum“. Ve čtvrtek 18. ledna od 18 hodin se bude těšit na rodiče, kteří 
si někdy možná neví rady, jak na ty svoje ratolesti. Věřte, že po přednáš-
ce budete plni nového elánu a zjistíte, že ten váš syn, je vlastně jenom 
zdravě se vyvíjející mladý muž. A jako vždy, přihlásit se musíte předem 
na našem e-mailu, neboť kapacita Řepíku je omezená.

Pravidelný program Řepíku se trošičku změní, ale opravdu jenom tro-
šičku. Středeční jóga se přesune na pondělí 17 hod. a povede ji nová 
lektorka – Gábi. Gábi pro vás přichystá v roce 2018 i tematické jógové 
workshopy. Hned v lednu se bude konat první – Kurz	 jógy	 pro	 začá-
tečníky,	úvod	do	jógy. Workshop je zaměřen nejen pro začátečníky, ale 
i pro ty, kteří už cestu k józe našli. Dozvíte se na něm opravdové zákla-
dy – jak vypadá jógová hodina, jak správně dýchat, na co si dát pozor 
při jednotlivých pozicích.
V novém roce u nás potkáte nové lektorky, maminky, které zareagovaly 
na naši výzvu. Děkujeme jim, že se k nám přidaly a těšíme se na další 
maminky, které se k nám připojí a budou se podílet na fungování mateř-
ského centra v Řepích, kde je spousta dětí a maminek a mateřské cent-
rum tady jistě má své nezastupitelné místo.

Za MC Řepík Zuzka Brázdová

Nový rok v MC Řepík

Poslední vítání občánků v roce 2017
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Tomáši, vše nejlepší!
V tomto roce, tedy v roce 2018, oslaví životní jubilea mnoho řepských 
významných osobností, které se nepochybně zapsali do jakési pomyslné 
řepské síně slávy, a které si v průběhu roku postupně připomeneme. 

Hned v tomto prvním lednovém měsíci, přesněji 17. 1. oslaví krásné půlkulaté třicáté páté na-
rozeniny Tomáš	Jun,	který nepochybně patří mezi nejmladší plejádu úspěšných řepských spor-
tovců. Tomáš je jedním z fotbalové rodiny Junů. Jde ve stopách svých strýců Josefa (nar. 1953), 
který oblékal dresy pražských klubů Sparty, Dukly a Slavie, a Jiřího (nar. 1951), který též oblé-
kal dres pražské Sparty v roce 1969 – 1977. 
Tomáš prošel kluby SK Hlubočepy a Jablonce nad Nisou, aby se poté stal oporou pražské Sparty. 
Svými výbornými výkony dal o sobě natolik vědět, že byl v roce 2004 povolán do reprezentace 
České republiky, jejíž se stal oporou. Následně působil v tureckém Istanbulu, kam přestoupil 
v roce 2005 z pražské Sparty. Po návratu domů hrál v Teplicích, když následně získal angažmá 
v Rakousku, kde působil v letech 2009-2014 za Austrii Vídeň. V roce 2014 se vrátil do Čech, aby 
krátce posílil FK Baumit Jablonec. Následně se na dva roky do Rakouska vrátil, aby pro změnu 
posílil řady SC Ritzing. V současnosti hraje za německý SV Donaustauf.

Jaroslav Hájek,
zástupce starostky Tomáš ve Spartě.

Příznivci výletů, výprav, toulek či expedic, přijměte pozvánku na zmapo-
vání důležitého přítoku pražské Vltavy – potoka či říčky Rokytky. Jelikož 
Rokytka od svého pramene po ústí měří více než 36 kilometrů, musíme ji 
rozdělit na tři úseky. Tentokrát, protože kde jinde začít než na začátku, od 
pramene po Radošovice.
Ujdeme asi 10 kilometrů nenáročným terénem, zato krásnou krajinou vý-
chodního okraje Prahy. Pojedeme vlakem do Říčan a odtud ještě tři stanice 
příměstským autobusem řady 300. Vystoupíme v Tehovci – Vojkově. Jdeme 
ulicí K Nemocnici, mineme léčebnu pro dlouhodobě nemocné a Pražskou 
cestou se asi po 1,5 kilometru dostaneme na kraj satelitního městečka. 
Zde odbočíme doprava na louku a po několika metrech staneme u cedu-
le, která označuje pramen Rokytky. Jsme ve výšce 453 metrů nad mořem. 
Říčka na své pouti k ústí přibírá nespočet potoků a potůčků, často beze-
jmenných, napájí mnoho krásných rybníků a protéká zprvu nedotčenou 
krajinou i (v závěrečné fázi) průmyslovou aglomerací, kde je bohužel již 
značně znečištěná. Název toku je odvozen od staročeského označení stro-
mu, který nesmí chybět na březích našich potoků, řek a rybníků - Roky-
ta – Vrba. Pokračujeme k lesu, kde narazíme na žlutou turistickou značku 

a Naučnou stezku Klokočná, která nás po-
učí o lesním hospodaření. Na chvíli se nám 
Rokytka ztratila, ale my se k jejím břehům 
připojíme až odbočíme na modrou. To už 
podcházíme rušnou výpadovku z Říčan do 
Kostelce nad Černými lesy. Za propustkem 
začíná peřejnatý úsek, který lze s trochou 
nadsázky nazvat malou Vydrou. Říčka ve-
sele bublá lesnatou krajinou a my jdeme 
tentokrát po Naučné stezce Říčansko. Mi-
neme fotbalové hřiště a dětské lanové hřiště. Krajina se otevře a Rokytka 
na čas mizí ve vodách rybníka Jureček. Jsme v Říčanech – Radošovicích. 
Naproti nám je přírodní koupaliště. U hráze výletní restaurace s terasou, 
kde si můžeme odpočinout, občerstvit (mají tu výborné domácí polévky) 
a nabrat sílu k závěrečným 2 kilometrům po zelené značce na říčanské ná-
draží.
Pokračování příště a šťastnou cestu!

Text a foto: Jan Bösser

Rokytka – od pramene do Radošovic
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Martin Krulich - živě hraje 
frontman Živé huby

Divadlo pro děti:  
Kouzla skřítků

Divadlo pro děti:  
Rozmarná princezna Divadlo pro děti:  

Trosečník Robinson

Divadlo pro děti:  
O Sněhurce

Přijďte s námi strávit příjemný večer plný živé hudby. Martin Krulich, front-
man kapely Živá huba, vám zahraje na kytaru a zazpívá známé české i za-
hraniční hity - folk/country/rockové pecky. (vstupné: dobrovolné)

Příběh o dvou malých domácích skřítcích, kteří jsou velcí, jako lidská ruka 
a vydávají se na poznání světa. Pohádka plná legrace, srandy, švandy…  
A protože jsou rošťácká dvojka, napáchají spoustu neplechy. Jak z ní ven? 
No přece za pomoci kouzel. Hraje: Divadlo na větvi. (vstupné 40 Kč)

Žila jednou princezna, která byla tak rozmarná, až ji vzal čert do pekla. Jak to 
s princeznou dopadne? Bude nadále rozmarná? To se dozvíte v loutkovém 
představení pro nejmenší diváky. Hraje: Sváťovo dividlo. (vstupné 40 Kč)

Divadelní představení je volně zpracováno na téma románu Daniela De-
foa Robinson Crusoe. Malíř pokojů prožije společně s dětmi dobrodruž-
ný příběh o jeho touze stát se statečným námořníkem. Přijdou diváci 
na to, jak přežít v divoké přírodě, rozdělat oheň, nebo, jak si postavit 
dům. Jeho malířské náčiní se mění na lodě, zvířata, piráty, papouška… 
Interaktivní, hravé, činoherní a mimické představení je určeno pro děti  
z mateřských škol a prvního stupně základní školy. Délka: 55-60min. 
Hraje: Martin Sochor. (vstupné 40 Kč)

Příběh jedné z nejklasičtějších pohádek o Sněhurce zná pravděpo-
dobně každý. V KD Bílá Hora budeme mít možnost sledovat pohádku  
o Sněhurce a sedmi trpaslících v loutkohereckém provedení. Divadlo je 
doplněno písničkami a živým doprovodem houslí, kytary, zobcové flét-
ny a rytmických nástrojů. Hraje: Malé divadélko Praha. (vstupné 40 Kč)

PÁTEK 19:00

NEDĚLE 15:00

NEDĚLE 15:00

NEDĚLE 15:00

NEDĚLE 15:00

19

07

14
28

21

restaurace | zahrádka | venkovní gril | kozel 11 | pilsner urquell 
italská vína | sál s barem | zvuková a světelná technika | společenské 
a kulturní akce | firemní akce | oslavy | svatby | narozeninové párty 
catering | zábavný program | produkce akcí | muzikálové kurzy

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.

A4 program KDBH 01-18.indd   1 22.12.17   9:39



Literární
klub

Gounelle
Bellová

Boyne

Kettu
Tučková

nová diskuzní platforma

• Jednou za 14 dní ve ČTVRTEK, 18:00 - 19:30 
• Otevřený klub
• Interpretace knih čtenáři
• Diskuze s autory

 vstup zdarmaZačínáme
25. 1. 2018!

Nezávazné přihlášky na knihovna@pruhon.cz
Socháňova 1220/27, 163 00 Praha 6 - Řepy

PŘIJĎTE SI POPOVÍDAT O KNIHÁCH, SDÍLET ČTENÁŘSKÉ
ZÁŽITKY A SPOLUOBJEVOVAT NOVÉ VÝZNAMY.

Bez názvu-1   1 21.12.2017   12:26:12



INZERCE

29

SLUŽBY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•  	 	 	 	 	 	 !!	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	

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

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

•  !!!	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

•  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

BYTY, NEMOVITOSTI

•  PRONAJMU	KOSMETICKÝ	SALÓN	V	ŘEPÍCH.		
	 Tel.:	603	238	274

•  POPTÁVÁM	PRONÁJEM	MENŠÍHO	BYTU	PRO	2	LIDI	–	
1+kk nebo 2+kk a to v Praze nebo do 15 minut od Prahy. 
Zařízení dle dohody, výhodou balkon, MHD musí být 
v dosahu. Děkujeme.  Tel.:	603	789	381

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

•  OD	ÚNORA,	NEJPOZDĚJI	BŘEZNA,	HLEDÁME	NEJLÉPE	
DLOUHODOBÝ	PRONÁJEM	V	PRAZE.	Dispozičně 2+1 až 
3+1 pro 2 osoby bez dětí a zvířat. Byt musí být v dobrém 
a čistém stavu. Děkuji.  Tel.:	605	845	088

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

SLEVA 
40%

z montáže

Po předložení tohoto kuponu

ŽALUZIE 
SÍTĚ PROTI HMYZU

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

stejné IČ
stejná adresa
stejný kontakt26 let
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PŘIJMEME 
ZAMĚSTNANCE 

(ženu)

• na manuální práci  
do ruční výroby

• ve slušném prostředí

• na HPP, ev. zkrácený úvazek

• na pracoviště ve Zličíně
(Lidečská ul.)

v blízkosti sídliště Řepy

VOLEJTE NEBO PIŠTE 

Tel.: 775 349 074

E-mail: teiva@tiscali.cz

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.

Kosmetické studio GERnétic

Chcete se cítit lépe?

Toužíte zažít příjemný relax a pečovat 
o svoji krásu a zdraví v Kosmetickém 
studiu GERnétic?

Rezervujte si včas místo na 
Dni otevřených dveří, který 
proběhne ve středu 17. ledna 
od 14:30 h. a dozvíte se více.
Připravili jsme pro vás ukázková 
ošetření francouzskou kosmetikou 
GERnétic, přednášky nejen o výživě 
a především si prohlédnete krásné 
prostředí Kosmetického studia 
GERnétic, Slánská 381/10, Praha 6.

Rezervace nutná na tel.: +420 602 501 191 nebo nás kontaktujte 
na kosmeticke.studio@gernetic.cz 

Více v aktualitách na  www.StudioGernetic.cz 

Kosmetické

Rezervujte si včas mRezerv

„Venku 
zima,

v GERnéticu 
prima“

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 :)

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

SUŠÁKY, ŽALUZIE

www.bydlenijerabek.cz
+420 739 034 488

SÍTĚ PROTI HMYZU
ZASKLÍVÁNÍ BALKÓNŮ



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

INZERCE
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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

Tylovická 9, 155 21 Praha 5 | +420 606 881 162 | info@bronaprusakova.cz

www.bronaprusakova.cz

Angličtina z písniček / Angličtina do světa






