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Vážení čtenáři,

zase je tu nový rok a s ním i lednové číslo našeho zpravodaje. nejsem příznivcem novoročních před-
sevzetí a raději se řídím heslem, pokud chce člověk něco změnit, měl by začít hned a ne vše odkládat 
na symbolické „až“. nicméně pokud vy, naši čtenáři, tuto symboliku nového roku vnímáte jinak, 
chtěl bych vám popřát, aby vám ta novoroční předsevzetí skutečně vydržela a vše, co se v životě 
chystáte změnit, se vám podařilo. O to se budeme snažit i my a doufáme, že se vám lednové číslo 
Řepské sedmnáctky bude líbit.

Aleš Koutný

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 na Odboru kanceláře starostky mč Praha 17, Žalan-
ského 291, Praha-Řepy.

PŘÍŠTÍ	ZASEDÁNÍ	ZASTUPITELSTVA	MČ	PRAHA	17	SE	KONÁ	25.	1.	2017	OD	14	HODIN.
Místo	konání:	Kulturní	centrum	PRůHON,	Socháňova	1220/27,	Praha	17	–	Řepy.
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Stanovení	úředně	určené	místnosti	a	doby	pro	uzavírání	manželství	na	území	MČ	Praha	17	
v	roce	2017
Rada stanovila Obřadní síň v I. patře Úmč Praha 17, Žalanského 291/12b, Praha 6 - Řepy, 
 jako úředně určenou místnost pro uzavírání manželství na území mč Praha 17 s účinností od 
23. 11. 2016. Dny a dobu pro uzavírání manželství na území mč Praha 17 v roce 2017 v době od 
10 do 13.20 hodin, v pátek, v níže uvedených termínech:
		 6.	1.,	20.	1.	2017	 19.	5.,	26.	5.	2017	 	 8.		 9.,	22.		 9.	2017
		 3.	2.,	24.	2.	2017	 	 9.	6.,	23.	6.	2017		 	 6.	10.,	27.	10.	2017
	10.	3.,	24.	3.	2017	 14.	7.,	28.	7.	2017	 10.	11.,	24.	11.	2017
		 7.	4.,	28.	4.	2017	 11.	8.,	25.	8.	2017	 	 8.	12.	2017

Vyhlášení	dotačního	řízení	v	oblasti	sportu,	volnočasových	aktivit,	sociálních	služeb,	kultury	
a	péče	o	veřejnou	zeleň	a	životní	prostředí	a	schválení	harmonogramu	pro	rok	2017
Rada souhlasila a doporučila Zmč schválit vyhlášení dotačního řízení včetně harmonogramu 
v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb, kultury a péče o veřejnou zeleň a ži-
votní prostředí pro rok 2017 a s vypsáním dotačního řízení od 1. 1. 2017 s termínem přijímání 
žádostí o dotace od 1. 2. 2017 a uzávěrkou přijímání žádostí do 10. 3. 2017 včetně.

Smlouva	o	výpůjčce	motorového	vozidla	pro	převoz	imobilních	osob
Rada schválila uzavřít s CSZS Smlouvu o výpůjčce speciálně upraveného motorového vozidla pro 
převoz imobilních osob – slavnostní předání automobilu se uskutečnilo ve středu 7. 12. 2016.

Stavba	č.	0085	TV	Řepy	–	Hekova,	Augustova	(oprava	chodníku),	zpracování	prováděcí	
projektové	dokumentace	a	zajištění	inženýrské	činnosti
Rada souhlasila s vypsáním výzvy k podání nabídky jednomu účastníkovi na veřejnou zakázku 
malého rozsahu na službu zadanou dle § 27 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřej-
ných zakázek „Stavba č. 0085 TV Řepy – hekova a  Augustova“ – zpracování prováděcí projektové 
dokumentace a zajištění inženýrské činnosti.

Rozhodnutí	o	výběru	nejvhodnější	nabídky	v	rámci	zadávacího	řízení	významné	veřejné	
zakázky	na	stavební	práce	s	názvem	Víceúčelové	sportovní	centrum	Na	Chobotě
Zmč rozhodlo v souladu se závěrem hodnotící komise a doporučením Rmč č. us. Rmč 000576/2016 
ze dne 5. 12. 2016, že dle § 81 odst. 1 písm. b) zákona, že nejvhodnější nabídkou v rámci za-
dávacího řízení významné veřejné zakázky na stavební práce s názvem Víceúčelové sportovní 
centrum na Chobotě, je nabídka uchazeče: společnost „GeOSAn GROUP + PkS stavby – Centrum 
na Chobotě“, vedoucí společník GeOSAn GROUP a.s., U nemocnice 430, 280 02 kolín – kolín III, 
Ič: 28169522 s nabídkovou cenou 290 400 000 kč bez DPh, 351 384 000 kč vč. DPh. Tato nabídka 
je nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou v tomto zadávacím řízení. nejnižší nabídková cena  byla 
zadavatelem určena jako jediné hodnotící kritérium pro výběr nejvhodnější nabídky.
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Vážení čtenáři,

další rok se uzavřel a ten nový s sebou přináší 
pro nás symbolické číslo 17. Já osobně se na 
něj velice těším a zároveň jsem zvědavá, co 
nového nám přinese. A aby bylo symbolice 
učiněno zadost, víte, že přesně 17. října 1937 
byla prodloužena tramvajová linka z Vypichu 
až na Bílou horu? Že se 17. dubna 1993 kona-
ly oslavy 1000. výročí vzniku obce Řepy? Že 
v lesoparku na Fialce je 2x 17 herních prvků? 
k lednové symbolice patří i bilancování. V loň-
ském roce jsme opravdu nezaháleli. S našimi 
„vlajkovými projekty“, kterými jsou Sportovní 
centrum na Chobotě a Dům s pečovatelskou 
službou, jsme ušli pořádný kus cesty a věřím, 
že v letošním roce bude stavba sportovního 
centra zahájena. nejpozději koncem ledna 
bychom také měli obdržet finální podobu 
projektové dokumentace k Domu s pečova-
telskou službou. Dalším projektem, který nás 
velice trápí, je protihluková stěna. Věřím, 
že i tato stavba bude v letošním roce reali-
zována. Chtěla bych se s vámi také podělit 
o svou současnou velikou radost a tou je nově 
zrekonstruovaný kulturní dům na Bílé hoře. 
nové prostory jsou opravdu krásné a velmi se 
těším na program, který se zde chystá.
Závěrem bych vám z celého srdce chtěla do 
roku 2017 popřát především zdraví. To je 
opravdu nejdůležitější. k němu trochu ví-
ce klidu a odpočinku. Prožijte jej spokojeně 
a my se budeme snažit, aby se vám v Řepích 
opravdu dobře žilo.

 Jitka Synková

Slovo starostky

Pranostiky na leden

Leden studený, duben zelený.
V lednu moc sněhu, v červnu moc sena.

Leden jasný, 

roček krásný
.

Novoroční noc světlá a tichá bez deště a větru znamená dobrý rok.

Je-li na Tři krále větrno, zamíchá 

se planetami a bude úrodno.

Na Nový rok déšt‘ - 
o Velikonocích sníh.

Městská část 
      Praha 17

   vám přeje 
  vše nejlepší  
 a mnoho úspěchů 
  v novém roce

2017

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

ŽIVÝ BETLÉM a PRŮVOD TŘÍ KRÁLŮ 

sraz v sobotu  

7. ledna 2017 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.
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OTÁZKA MĚSÍCE lEdnA

Téma měsíce: Přání do nového roku
Co byste přáli městské části do nového roku 2017?

městská část, to jsou především její obyvatelé, tedy 
přeji všem obyvatelům Řep vše nejlepší do nového 
roku 2017. Ať je ještě lepší než ten uplynulý, hlavně 
hodně zdraví a štěstí, neboť pokud máme zdraví 
a alespoň trochu toho štěstí, všechno, co nám tento 
rok nachystá, určitě nějak zvládneme.

Tak tu zas máme vánoční a novoroční svátky. Je 
to trochu zvláštní, píši tyto řádky v době, kdy jsou 
svátky ještě před námi, ale k vám čtenářům se 
dostanou, až když už budou minulostí. Budete tedy 
mít možnost posoudit, jestli se mé přání k svátkům 
splnilo. Co popřát městské části? Především spoko-
jené občany, neboť oni městskou část tvoří. k tomu-
to cíli by měla vést celoroční práce nás, zastupitelů. 

Přál bych si, aby byli lidé hrdi na to, že jsou občany Řep. Že zde není jen 

místo k přespání, ale k plnohodnotnému životu. Jsou zde proto vytvoře-
ny skvělé podmínky a to, co zde ještě chybí, bychom chtěli v blízké době 
vytvořit. lidem bych pak přál, aby našli chvíli k tomu se zastavit v této 
době předvánočního shonu a udělat si čas na své blízké a přátele, neboť 
nic není důležitější než dobré vztahy mezi lidmi.  Do příštího (letoš-
ního) roku přeji hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, lásky a tolerance. 
neboť to všechno přispívá ke spokojenému životu. Co závěrem? Snad 
jen, aby až se za rok budeme ohlížet, jsme si mohli říct – byl to dobrý 
rok a stál za to. 

naší městské části bych přála zejména hodně 
úspěšných projektů, které by vedly k jejímu další-
mu zvelebení. A samozřejmě hodně spokojených 
obyvatel, kterým se tady bude dobře bydlet! 
Všem obyvatelům Řep pak hodně zdraví, hezkých 
mezilidských vztahů i štěstí, aby se ten příští rok 
vydařil ke spokojenosti nás všech. Zkrátka, bude-
me všichni doufat, že ta „sedmnáctka“ v letopoč-

tu přinese naší Praze 17 jen to dobré.

Klára Melčáková

Ing. david Števík OdS

Miroslav Bartoš KSČM

městské části bych přál, aby našla konečně odva-
hu a způsob, jak se s občany opravdu bavit o tom, 
co je trápí a ne se schovávat za fasádou městské-
ho časopisu. A také, aby našla odvahu přistupovat 
k občanům jako k rovnocenným partnerům: začít 
by se mohlo tím, že v Sedmnáctce bude vyhrazena 
třeba jen půlstrana právě pro jejich názory. 

lukáš Pokorný

Otázka na příští měsíc: Život v Řepích
Řekněte jednu věc, která by podle vás zlepšila život v Řepích?

Chcete-li se k otázce vyjádřit, kontaktujte redakci na e-mail: redakce@praha17.cz
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Můžete	Váš	odbor	v	krátkosti	
představit?	
Odbor kancelář starostky je zřízen Ra-
dou městské části pro zabezpečení vý-
konu funkce starostky a zástupců sta-
rostky; dále pro zabezpečení komplexní 
organizační a technické přípravy, prů-
běhu a výstupů ze zasedání volených 
orgánů městské části Praha 17. 
na základě organizačního řádu se od-
bor kanceláře starostky skládá ze sedmi 
pracovníků. V současnosti odbor tvoří: 
1 vedoucí odboru, 1 asistentka starost-
ky, 1 asistentka zástupců starostky a re-
ferentka agendy petic a stížností, 2 re-
daktorky měsíčníku Řepská sedmnáctka 
a styku s médii, 1 referentka agendy 
Rmč, Zmč a 1 odborná pracovnice inter-
ního auditu, která je podřízena přímo 
starostce. 
Přiznávám, že tuto větu jsem použila 
z příručky, i když vystihuje naši práci, 
ale zjednodušeně – poskytujeme servis 
pro paní starostku, místostarosty, fun-
gujeme také pro radní a zastupitele, 
řešíme zde stížnosti a petice, vydáváme-zpracováváme radniční časopis 
Řepská sedmnáctka a jako bonbonek organizujeme a technicky zajišťuje-
me různé kulturní, sportovní a společenské akce v Řepích. mohu jmenovat 
Pálení čarodějnic, Babí léto, Den sousedů a další. 

Jak	dlouho	jste	ve	funkci	vedoucí?	
na Úřadu mč Praha 17 pracuji od roku 2012 a od roku 2014 jsem vedoucí 
odboru. Původně jsem byla přijata na základě výběrového řízení na pozi-
ci asistentky starostky a od roku 2014 vykonávám funkci vedoucí odboru, 
tj. již třetí rok. Před příchodem na Úřad jsem pracovala dost dlouho na po-
dobných pozicích, takže jsem neměla žádné problémy se zařadit do chodu 
kanceláře starostky. 

Co	je	Vaší	hlavní	pracovní	náplní?	
Ve věcech přenesené působnosti odbor kancelář starostky nevykonává 
žádnou činnost. Ve věcech samostatné působnosti kancelář starostky 
zabezpečuje výkon funkce starostky a zástupců starostky, dále informač-
ního servisu pro občany, ve smyslu zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze 
v platném znění, Statutu hl. m. Prahy a dalších obecně platných právních 
předpisů a pro zabezpečení komplexní organizační a technické přípravy, 
průběhu a výstupů ze zasedání volených orgánů mč Praha 17. 

Co	Vás	na	Vaší	práci	baví	nejvíce?
Je to různorodost, v podstatě jsem jednou z týmu, zodpovídám za celý od-
bor a jeho práci, paní starostka mě úkoluje jako všechny ostatní kolegyně. 
V ostatních věcech dohlížím na to, aby odbor plnil své úkoly a fungoval 

ke spokojenosti jak starostky, tak 
ostatních. Zároveň se snažím, aby i ten 
pohled na fungování úřadu zvenčí byl 
pozitivní a řepští občané mohli být 
s námi spokojeni. 

Jaké	problémy	nejčastěji	řešíte?	
Pokud se nějaké problémy vyskytnou, 
tak řešíme úplně každý, tzn. telefoná-
ty, kdy občané potřebují pomoci vy-
řešit nějaký a v podstatě jakýkoli pro-
blém – ostatně jsme tu od toho. Pokud 
bych měla jmenovat – problémy s byd-
lením, různé opravy, špatné parkování 
aut, poradíme a řešíme problémy s od-
vozem odpadů, řešíme dotazy úplně 
z každého soudku a mohla bych tak 
vyjmenovávat ještě hodně dlouho. na-
še práce je velmi různorodá a vlastně 
každý den jiná, kromě obvyklé rutiny. 

S	čím	se	na	Vás	občané	mohou	
obracet?	
Se vším. A to doslova. Pokud přímo na 
místě nevyřešíme jejich problém, tak 

dokážeme poradit a to nejen ve věcech, které zpracovává-zajišťuje Úřad 
jako takový, ale i v soukromé rovině. Trochu mi vadí byrokracie, která je 
bohužel stále vidět, ale musím říci, že se všichni snažíme pracovat na tom, 
abychom zjednodušili některé postupy, které jsou zatím trochu „kostna-
té“. V tomto případě mluvím o fungování městské části jako celku. 

Kolik	podřízených	máte?	
Jsme malý kolektiv pěti žen, které se navzájem dobře znají – řekla bych, 
že je to podmínka, protože spolupracujeme velmi úzce a každá z nás zná 
práci té druhé, musíme být k dispozici nejen v pracovní době, ale i mimo 
ni, když si to situace žádá. Vše je spíše na bázi kamarádství, a to si myslím, 
že v našem případě funguje. Jako ženy, matky, manželky a v mém případě 
i babičky, máme podobné radosti i strasti, ale zároveň jsme každá originál, 
a to na pozicích, na kterých pracujeme, je dost důležité. kreativita se od 
nás očekává, improvizace a hlavně bezproblémové fungování. 

Děkuji za rozhovor.
Radka Sálusová

Otázky pro Radku Khollovou
V prosincovém čísle Řepské sedmnáctky jsme zakončili náš cyklus rozhovorů s jednotlivými členy řepského zastupitelstva. 
V novém roce přicházíme s malou novinkou a postupně bychom vám rádi na stránkách našeho zpravodaje představili jednotlivé 
vedoucí odborů na Úřadu městské části.
Věříme, že i tyto rozhovory pro vás budou zajímavé a pomohou vám „nahlédnout trochu pod pokličku“ dění na úřadě. 
Samozřejmě by vám také měly zjednodušit orientaci při vyřizování různých záležitostí, s kterými na úřad přicházíte.
Jako první jsme oslovili Radku Khollovou, která je vedoucí odboru Kanceláře starostky.

Radka	Khollová	(50	let)
•  na Úřadě pracuje od roku 2012, od roku 2014 je vedoucí 

kanceláře starostky.
•  Vdaná, dvě děti, dvě vnoučata.
•  Záliby: kreativní umění, psychologie, kinematografie.
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Začátek prosince je každoročně spojen s nadílkou mikuláše a jeho pomoc-
níků z nebe i pekla. nejinak tomu bylo i v letošním roce, a tak si na své 
přišly všechny řepské děti.
Veselé mikulášské odpoledne s řadou písniček a hravým programem pro 
všechny bylo připraveno již v sobotu 3. prosince v kulturním centru Prů-
hon. Zajímavý program pro děti s mikulášskou tématikou samozřejmě za-
vršila nadílka od samotného mikuláše, anděla i čerta.
mikulášské radovánky v Sokolovně, jež pořádá již tradičně Společnost pro 
obnovu řepských tradic s podporou městské části Praha 17, se konaly pak 
v neděli 4. prosince. Ani tady již tradičně nechyběla dobrá nálada – vždyť 
se tančila třeba andělská mazurka nebo se zlobivými čerty ptačí tanec. 
Také se pilně soutěžilo v tom, které družstvo víc naplní pekelnou tlamu 
hadrovými míčky. Zpestřením odpoledne byla pohádka „Boudo, budko, 
kdo v tobě přebývá?“. V závěru programu, za působivého zvuku zvonů, pak 
přišel samozřejmě mikuláš se sladkou nadílkou.
nezbývá než se těšit na mikulášské dovádění zase za rok!

-ras-

Mikulášské radovánky pro všechny řepánky

česká mše vánoční, lidově zvaná „Rybovka“, od Jakuba Jana Ryby patří 
neodmyslitelně k vánočnímu období.
Vypráví nám tradiční příběh kristova narození a příchodu pastýřů k jes-
ličkám. Ačkoliv se jedná o dílo již z roku 1796, až do dnešních dnů má 
mnoho věrných posluchačů, kteří si bez ní už neumí představit prožití 
vánočních svátků. Od doby svého vzniku prošla mnoha úpravami a přepi-
sy, přesto tento krásný příběh každoročně přitahuje k poslechu mnohé 
z nás. Jistě je to nejen melodičností, ale také jeho zasazením do českého 
prostředí.
A tak není divu, že „Rybovka“ do posledního místečka zaplnila i řepský 
kostel sv. Rodiny. V podvečer 8. prosince jsme totiž měli možnost si ji vy-
slechnout v podání Břevnovského chrámového sboru. 
Výjimečný kulturní zážitek tak jistě přispěl ke krásnému prožití adventní 
doby.

-ras-

Hej mistře, vstaň bystře…

Foto: -mish-

Foto: -ras-

Foto: -mish-

Foto: -mish-
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letošní první adventní neděle vyšla ještě na listopad. kdo by náhodou 
nevěděl, že se chystá rozsvícení vánočního stromu a šel před 17 hodinou 
kolem obchodního centra při ulici Slánská, velmi rychle by podle množství 
přicházejících lidí poznal, že se bude něco dít. A že letos přišla opravdu 
spousta lidí! Je vidět, že tento první dotek přicházejících Vánoc všechny 
láká. každý se těší na chvíle klidu a pohody, děti vědí, že jakmile se v Ře-
pích rozsvítí strom a doma první svíčka na adventním věnci, Vánoce se 
opravdu blíží. Velmi ráda sleduji při podobných akcích děti. Jejich nadšení 
a dychtivost ve tvářích. „mami, kdy už to bude? kolik ještě minut? Bude se 
zase odpočítávat? můžu taky?“ I toto jsem kolem slyšela. A v 17 hodin se 
děti dočkaly. Po krátkém přivítání od místostarosty martina marka přišla 
na podium starostka Jitka Synková, ke které se následně připojily dvě hol-
čičky. Odpočítávání mohlo začít!

následovala krásná vystoupení dětí z mŠ Socháňova, ZŠ genpor. Fr. Peřiny 
a řepské ZUŠ Blatiny. Za jejich nastudování ještě jednou děkujeme jak vy-
učujícím, tak i vystupujícím dětem. I díky nim jsme totiž měli možnost se 
dostat do té správné předvánoční nálady.
Závěr patřil opět paní starostce, která nejenže poděkovala dětem a učite-
lům za vystoupení, ale hlavně popřála všem klidné prožití adventního času 
a pokojné Vánoce. 

-mish-

Vánoční naladění při rozsvícení stromu

Adventní koncerty jsou pro mnohé z nás nedílnou součástí doby adventu, 
tedy čtyř týdnů před vánočními svátky. mnozí z nás se jistě každou prosin-
covou neděli těšili na „hudební dárek“, který v podobě krásného koncer-
tu na nás čekal v kostele sv. Rodiny. Třetí adventní koncert, jehož termín 
letos připadl na 11. prosinec, se již tradičně konal pod záštitou městské 
části Praha 17.
Připraveny byly drobné dárečky, které pro návštěvníky vyrobily děti z řep-
ských základních škol a také ze ZUŠ Blatiny. Věříme, že i tato drobná po-
zornost mohla přispět k podtržení slavnostní atmosféry. 
O skvělý kulturní zážitek se tentokrát postaraly Dívčí komorní sbor 
 PUellAe a Smíšený pěvecký sbor  GAUDIUm  PRAhA.

Dívčí komorní sbor PUellAe byl založen v roce 2003 jako součást Dětské-
ho pěveckého sboru Radost Praha. Dnes je tvořen děvčaty, které nechtěly 
přestat zpívat po odchodu z dětského souboru. Děvčata se představila pod 
vedením prof. Vladislava Součka.
Smíšený pěvecký sbor  GAUDIUm  PRAhA byl založen v roce 1988 sbor-
mistry Vladislavem a Zdenou Součkovými, kteří ho po celou dobu jeho 
trvání také umělecky i organizačně vedou. členskou základnu sboru při 
jeho vzniku také vytvořily bývalé členky Dětského pěveckého sboru Radost 
Praha. V současnosti má sbor asi 50 členů a koncertuje jak v české repub-
lice, tak v zahraničí.
Zaplněný kostel, mohutný potlesk a na závěr společný zpěv „narodil se 
kristus Pán“ svědčily o tom, že se koncert líbil všem návštěvníkům.

-ras-

Adventní koncerty přinesly radost
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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	
bude	koordinovat	ukládání	odpadů.	VOK	nebudou	na	daném	sta-
novišti	zůstávat	přes	noc.

•			13.	1.	Parkoviště	v	ul.	Na	Moklině	(u	rest.	U	Hasiče)

•			14.	1.	Ke	Kulturnímu	domu	x	U	Boroviček

•			19.	1.	Parkoviště	Drahoňovského

•			20.	1.	Parkoviště	u	objektu	Bílý	Beránek	(Šímova	ul.)

•			27.	1.	Parkoviště	Hofbauerova	x	Žufanova

•			28.	1.	Křižovatka	ul.	Laudova	x	K	Trninám

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

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

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

✗   stavební	suť

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

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

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

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

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

Ing. Vladimíra Šrámková,
Odbor životního prostředí a dopravy

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

UPOZORNĚNÍ	PRO	OBČANY

Použité potravinářské 
oleje a tuky
Praha zavádí nově sběr použitých rostlinných olejů a tuků. 
Použitý olej budou moci občané odevzdávat ve všech sběrných 
dvorech. Podmínkou je, aby byly v uzavíratelných plastových 
obalech, nejlépe v PET lahvích. 

hlavní město uzavřelo smlouvu se společností Viking 
group s.r.o., která bude zajišťovat ve všech 20 sběrných 
dvorech hl. m. Prahy sběr použitých potravinářských 
olejů a tuků. 

Kam	s	ním???	Co	s	olejem	z	fritovacího	hrnce	nebo	
pánve?
V každém sběrném dvoře je umístěna nádoba s nálep-
kou označující, že jde o nádoby určené k odkládání po-
užitých kuchyňských olejů z domácností. 

Jak	sbírat	kuchyňský	olej?
Podmínkou je, aby oleje zbavené zbytků jídla byly v uzavíratelných obalech 
avšak v  žádném případě ne skleněných. Pouze v plastových obalech, PeT 
lahvích, uzavřených kbelících nebo kanystrech. 

Co	z	toho	bude	mít	občan?
Ušetří své peníze a hlavně své životní prostředí. Sběr a přistavení nádob 
je ze strany Viking group s.r.o. totiž realizován zdarma a město navíc zís-
ká finanční odměnu dle vysbíraného množství, kterou může investovat do 
dalšího rozvoje městského odpadového systému.

Proč	sbírat	a	nevylévat	olej	do	kanálu?	
Sbíráním tohoto odpadu je šetřena už tak těžce zkoušená kanalizační síť 
před nežádoucím zanesením. Současná praxe při jeho zbavování vedla 
k dvěma nežádoucím jevům: 
1. Vyhazováním PeT láhví s olejem do komunálního odpadu dochází často 
k otevření či narušení lahve a jejímu vylití. Olej pak je roznášen v okolí 
kontejnerů, které je jím znečištěno a je zdrojem nepříjemného zápachu.  
2. Vyléváním použitého oleje do záchodů či umývadel dochází k postupnému 
ulpívání oleje ve stoupačkách nebo v odpadových trubkách a následnému 
přilepování nečistot – vlasů, chlupů aj. na stěnách. Snižuje se průchodnost 
a v krajním případě může dojít až k ucpání stoupaček a kanalizace. 

A	co	na	to	hlodavci?
čisté kanály a stoupačky se nebudou určitě líbit hlodavcům! Jejich kolonie 
sužují život občanů Prahy a zvyšují náklady na deratizaci.

Jedinečná	možnost	a	pět	much	jednou	ranou!	
nyní mají Pražané jedinečnou možnost se preventivně bránit ucpané stou-
pačce, mastnému kanálu, spokojeným hlodavcům, loužím tuku u popel-
nic – to vše na straně jedné a na straně druhé poskytnout použitý olej pro 
další ekologické využití. Váš olej je zpracován a transformován na celou 
škálu ekologicky šetrných výrobků, které odlehčují přírodě a našemu měs-
tu od zamoření ropnými produkty. 

Pojďme	šetřit!
Ušetřete svoje a společné kanalizační systémy, svoje peníze a přispějte svým 
kuchyňským olejem ke zlepšení kvality životního prostředí ve vašem městě.

Tato služba je na území hl. m. Prahy novinkou a doufáme, že ji občané bu-
dou hojně využívat. Děkujeme vám všem, že třídíte.
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Vánoční stromky 
do popelnice nepatří
Vyhozené vánoční stromky nepatří do nádob na směsný odpad, protože 
tím snižují jejich kapacitu. V případě, že máte veřejně přístupnou po-
pelnici nebo kontejner na směsný odpad (např. sídliště), lze stromky 
volně odložit vedle nich, ale v ostatních případech (činžovní a rodinná 
zástavba) prosíme o odložení vánočního stromků k nejbližším kontej-
nerům na tříděný odpad.
lidé by měli stromky vyhazovat nejlépe den před odvozem komunální-
ho odpadu, aby nedocházelo k jejich přílišnému hromadění po zbytečně 
dlouho dobu. Stromky jsou do vozů na komunální odpad nakládány v běž-
ných svozových dnech a jejich odvoz bude probíhat po celý leden a únor. 
konečná zastávka pro vánoční stromky je u specializovaného odběra-
tele, který stromky štěpkuje, a tak následně poslouží např. jako topivo. 
Znečištěné nebo nedostatečně odstrojené stromky putují společně se 
směsným odpadem k energetickému využití do ZeVO malešice. Výjimka 
platí pro umělé stromky. Pokud už stromek dosloužil, rozhodně nepatří 
do kontejneru na tříděný či směsný odpad, ale do sběrného dvora.

Máme nového zastupitele
na posledním jednání řepského zastupitelstva, které se uskutečnilo 
14. prosince, složil zastupitelský slib Václav kreisinger (nezávislí). Ten 
vystřídal ve funkci Tomáše Fingera, který na vlastní žádost odstoupil. 
Rozhovor s novým zastupitelem najdete v některém z příštích čísel Řepské 
sedmnáctky. -ras-

Vážení	představitelé	místní	správy,
obracím	se	na	vás	s	následujícími	otázkami:

1)		Jak	informujete	občany	horních	Řep	o	přesměrování	dopravy	
z	titulu	oprav	komunikace	u	konečné	tramvaje	Bílá	Hora	
dne	25.	11.	2016?

Web mč Praha 17, informační servis – žádné informace do kdy?
kdo navrhl objízdnou trasu ulicemi s malou křižovatkou pro kamiony 
s návěsy a tahače?
Jak se říká: od stolu? Bez místní znalosti? Přitom dopravní situace kar-
lovarská je denním tématem informačního servisu o dopravě v Praze, 
o nehodách nemluvě.
Jak je zajištěno dopravní značení?
Především za šera, večer, i díky skvělému osvětlení karlovarské dochází 
ke kuriózním, hlavně však nebezpečným situacím obzvlášť u kamionů 
(otáčení ze zákazu vjezdu na správný směr objížďky).
Jak zajišťujete bezpečnost (DDm bez zeber)  provozu vůbec během těch-
to oprav?
nikde nejsou dočasné přechody, jediná policistka pobíhá v čistovické 
ulici.

2)		Jaký	zastáváte	koncept	řešení	dopravní	situace	Karlovarské	
ulice	–	zvýšený	provoz	v	souvislosti	s	pražskými	tunely.	
Pokročili	jste?

Jaká a kde v rámci obce probíhají měření emisí, hlučnosti případně i na 
tomto exponovaném území v posledních dvou letech a do budoucna?
Proč máme platit daně z nemovitostí i v oblasti, kde se nedá otevřít okno 
kvůli narůstajícímu prachu, hluku?
letecká doprava se mnohonásobně také zvýšila, dříve (rok 1995) zajis-
tilo letiště protihluková opatření. Byla snaha cíleně škody napravovat. 
Po roce 1999 jdou finanční prostředky z letiště mimo tento účel. na-
příklad na zajištění zdravotních zájezdů dětí?! Aby děti byly zdravé????

Slogan, leckde ještě viditelný v ulicích ve smyslu „ABy Se V ŘePíCh lÉPe 
ŽIlO“, s přibývajícími a dlouhodobě neřešenými problémy – doprava, 
parkování, životní prostředí (západ Prahy patří k nejhorším oblastem 
z hlediska znečištění) je tedy pouhou klamavou reklamou?

Bohužel velkokapacitní sportoviště, dům pro seniory 
či jiná zadání, která se stále opakují v prezentacích 
mč Praha 17, se s denní realitou života poněkud míjejí, 
pokud správa veřejných věcí vázne v základních věcech 
(viz bod 1).
Bylo by nejen pro mě a občany Řep, ale i pro vás, správní a politickou 
reprezentaci dobré, kdybyste dokázali na tyto otázky nejen smyslupl-
ně odpovědět, ale do budoucna na ně myslet při rozhodování o věcech 
příštích… Aby se v Řepích skutečně dobře žilo.

Pavla Havlová

Vážená paní havlová,

děkujeme Vám za Vaše podněty  k problematice dopravy.

K	 bodu	 1 Vašeho dopisu: Opravu povrchu komunikace v karlovarské 
ulici zajišťovala Technická správa komunikací hl. m. Prahy a povolo-
val magistrát hl. m. Prahy včetně objízdných tras a dopravního zna-
čení. Informace o zahájení uvedených prací a uzavírce karlovarské 
ulice byla uveřejněna na úřední desce magistrátu hl. m. Prahy. V ná-
vaznosti na tato zjištění městská část Praha 17 požádala městskou 
policii hl. m. Prahy o spolupráci při dohledu nad bezpečností provozu 
před Domem dětí a mládeže v ul. U Boroviček, především v období pře-
pravních špiček. Alternativní vedení objízdné trasy (mimo čistovickou 
ulici) by bylo vzhledem k uspořádání komunikační sítě neproveditelné.

K	 bodu	 2 – městská část Praha 17 i nadále prosazuje myšlenku 
rekonstrukce karlovarské ulice namísto realizace tzv. Břevnovské 
radiály. Dle našeho názoru jde jednoznačně o ekonomicky i ekologicky 
přijatelnější variantu, která má rovněž oporu v připravovaném 
metropolitním plánu. Informace o stavu ovzduší je možné sledovat např. 
na portálu českého hydrometeorologického ústavu (www.chmi.cz). 

Spolupráce s letištěm Praha, a. s., pokračuje i v letošním roce. Za 
přispění letiště se nám podařilo zrekonstruovat např. chodníky v ulici 
U Boroviček nebo doplnit herní prvky na dětském hřišti v Opukové ulici 
a zrekonstruovat  řadu dalších objektů občanské vybavenosti. 

Odbor životního prostředí a dopravy
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Váš	syn	Stanislav	se	věnuje	brazilskému	
jiu	jitsu	a	je	v	něm	velice	úspěšný.	Co	vás	
přivedlo	k	tomuto	sportu?
Syn měl hodně energie a my jsme s manželem 
hledali sport, kde by tento přebytek energie mo-
hl zanechat a dostatečně se vybít. V roce 2014 
jsme objevili brazilské jiu jitsu. Vlastně to byla 
náhoda. nikdy jsme s manželem bojový sport ne-
dělali. Já jsem se věnovala gymnastice a manžel 
fotbalu. Původně jsme to chtěli jen vyzkoušet, 
ale synovi se to zalíbilo. Již po měsíci tréninku 
jel na první závody. To jsme nejdříve konzultova-
li s trenérem, zda to má vůbec cenu. Ale dohodli 
jsme se, že alespoň načerpá atmosféru a získá 
nějakou zkušenost. Stalo se ovšem nevídané, 
protože na závodech uspěl a získal první cenu. 
A to byl začátek.

Co	bylo	po	tom?
Začali jsme se účastnit dalších závodů, nejdříve 
v české republice, a potom následovaly výjezdy 
do různých zemí – Polsko, Slovensko, německo, 
Švýcarsko, Francie…

Jaký	je	Stanislavův	největší	úspěch?
V roce 2015 vyhrál pás Champion nAGA (nORTh 
AmeRICAn GRAPPlInG ASSOCIATIOn) ve Francii; 
v roce 2016 pás Champion ISFA (InTeRnATIO-
nAl SPORT FInGhTInG ASSOCIATIOn) v české 
republice; v témže roce se mu podařilo získat 
druhý	 pás Champion naga (nORTh AmeRICAn 
GRAPPlInG ASSOCIATIOn) ve Francii. kromě pá-
sů má 30 medailí a 15 pohárů.

Co	je	pro	vás	na	tom	nejtěžší	jako	pro	rodiče?
Je to samozřejmě velká finanční zátěž, účast na 
závodech a všechny cesty do zahraničí jsou fi-
nančně nákladné. Chceme poděkovat za podpo-
ru a rozvoj mladých sportovců v BJJ organizaci 
ISFA, zastoupenou panem Alexandrem Zaytse-
vem.
myslím, že náročné je to zejména pro Staníka. 
Přes týden má třikrát týdně trénink, nemá čas 
na odpočinek. Od září, kdy se kolotoč závodů po 
prázdninové pauze naplno roztočil, v podstatě 
nemá volný víkend, mám pocit, že jsme stále ně-
kde byli. Občas už sám říká, že by chtěl domů, 
odpočívat, pohrát si na počítači, podívat se na 
pohádku… Ale zvládá to, nicméně se moc těšil 
na Vánoce a klid.

Stanislave,	co	tě	na	tomto	sportu	nejvíc	
baví?
Asi tréninky. Zkouším různé techniky, bojujeme 
na zemi a používáme techniky škrcení a páčení.

Čeho	bys	chtěl	dosáhnout?
mým snem je dostat se na mistrovství světa v Abu 
Dabí (Spojené Arabské emiráty), ale na tom mu-
sím ještě hodně pracovat. Přeji si také, aby se 
BJJ stalo olympijským sportem. A až vyrostu, rád 
bych byl trenérem, abych mohl trénovat děti.

V	které	zemi,	kterou	jsi	díky	závodům	
navštívil,	se	ti	líbilo	nejvíc?
Ve Francii, protože tam jsem viděl eiffelovu věž 
a všechny památky.

A taky ve Švýcarsku… Rád vozím domů nějaké 
suvenýry pro rodiče.

Jak	vnímáte	závody	vy,	jako	matka?
Pro nás jako rodiče je důležité, že Staník neměl 
doposud žádný úraz. Ale musím říct, že když se 
na závodech dívám, jak kluci bojují, tak to je 
pro mě, stejně jako pro každého rodiče, velice 
náročné. Pro mě jako pro maminku to je straš-
ně těžké. Probouzí se ve mně ochranitelský in-
stinkt, kdy bych mu velmi chtěla pomoc.
na zahraniční závody ale jezdí buď sám s trené-
rem, nebo s manželem. A já zůstávám doma s je-
ho mladší sestřičkou. Pro ni by bylo cestování 
daleko ještě dost náročné.

Co	je	v	tomto	sportu	důležité?
hodně záleží na trenérovi, aby svěřence naučil 
správnou techniku. naším trenérem je miloš 
Bosák, který je úspěšný a díky svým znalostem 
dokáže děti naučit techniku a předat jim mnoho 
zkušeností. Je pak na každém, jak nabyté po-
znatky využije. náš Staník je drobný, a tak nikdo 
nečeká, že má v rukách takovou sílu. Ale díky 
dobré technice a trenérovi dosáhl těchto velmi 
dobrých výsledků.

Sport děti nutí neustále na sobě pracovat
V lednovém čísle Řepské sedmnáctky vám opět představujeme nadějné malé řepské sportovce. Sourozenci Stanislav a Marie 
Elena Tcaci, oba jsou žáci ZŠ genpor. Františka Peřiny, se sportu věnují od dětských střevíčků A oba již sbírají své první velké 
úspěchy. Stanislav (žák 4. třídy) se věnuje brazilskému jiu jitsu a jeho mladší sestra Marie (žákyně 1. třídy) pilně cvičí v oddíle 
řepských gymnastek „Želvičky“. O jejich píli a úspěších jsem si povídala nejen s nimi, ale také s maminkou, Silvií Tcaci. 

Foto: Archiv rodiny Tcaci



Vaše	mladší	dcera	se	věnuje	jakému	
sportu?
naše marie se věnuje gymnastice, oddíl Želvičky 
navštěvuje dva roky. Trénujeme s lenkou Rosen-
baumovou.
kdysi jsem viděla vystoupení Želviček, které se 
mi moc líbilo, a tajně jsem si přála, aby moje 
dcera dělala gymnastiku. A za pár let mě lenka 
úplně náhodou oslovila, zda bych marii nechtěla 
na gymnastiku dát. Dnes trénuje dvakrát týdně, 
nyní postoupila do mírně pokročilých holčiček. 
mám radost, že nás vybrali, je tam vidět už velký 
pokrok.

Byly	jste	s	Marií	na	nějakých	závodech?
Ano už jsme se účastnily dvou závodů, ale tyto 
závody jsou určeny pro skupiny nikoliv pro jed-
notlivce. máme jedenkrát první místo. na dru-
hém závodu jsme dopadly o něco hůř, holky zís-
kaly třinácté místo. To ale bylo trochu ovlivněno 
i tím, že tam byly soutěžící dívky namixovány 
věkově, tedy ročníky 2006 a mladší, takže to 
nebylo úplně jednoduché. Ale i to je zkušenost. 
holky se moc snažily.
Jako rodiče máme samozřejmě z  úspěchů ra-
dost, ale nechceme naše potomky do sportu 
nutit. musí sami chtít. Je to však bezesporu 
dobré pro zdraví a je skvělé, že jsou tím na sobě 
nuceni neustále pracovat. Standa někdy přijde 
z tréninku úplně unavený, lehne a spí. Samo-
zřejmě někdy z toho posilování bolí svaly, ale ta 
dřina určitě stojí za to. Všechnu energii nechá 
na tréninku a doma je pak klid.
Chtěla bych moc poděkovat trenérům, jak milo-
ši Bosákovi, tak lence Rosenbaumové, která je 
v současnosti na mateřské dovolené, má malé 

miminko, ale my trénujeme dál a těšíme se na 
její návrat.

Podle	Vašeho	přízvuku	a	neobvyklého	
jména	soudím,	že	nejste	původem	z	Čech.	
Odkud	pocházíte?
Pocházíme z moldávie a do české republiky jsme 
přišli, když bylo Stanislavovi rok a půl. Takže od 
doby, kdy sám sebe vnímal, žije v české republice. 
Takže i jeho čeština už je dobrá, vlastně po našem 
ani moc nemluví. mnohdy i mě opravuje, že ně-
co říkám špatně. když jsme do této země přišli, 
bylo mi jasné, že se musíme jazyk naučit a mluvit 
česky. Já mám kurz češtiny a na děti se snažím 
mluvit česky, právě proto, aby jazyk dobře ovlá-
daly. Pro ně to je ale jednodušší, protože jsou zde 
od malička a samozřejmě všechno chytají a lépe 
vnímají. Problém je, když jedeme k našim rodičům 
na prázdniny, tak si vlastně už vůbec nerozumí. 
Dcera se již narodila tady, a tak vlastně paradox-
ně jazyková bariéra vzniká teď mezi dětmi a mými 
rodiči. Ale už i maruška se naučila nějaká slovíčka, 
základní věci, takže se s babičkou domluví. 

Staníkovi	říkám,	že	je	třeba,	aby	se	naučil	
mluvit	anglicky.	Hodně	cestuje	už	teď	
a	je	třeba,	aby	se	ve	světě	domluvil.	Ale	
už	se	mu	podařilo	si	v	zahraničí	anglicky	
domluvit	výměnu	pásu	na	závodech,	
protože	ten,	který	dostal,	se	mu	nelíbil.
Vnímáte nějaké těžkosti v souvislosti s vaším za-
hraničním původem?
často bojujeme s výslovností našeho jména. 
Pokud to diktujete do telefonu, tak vám nikdo 
nerozumí. nechávám to na Staníkovi, ale až 
bude dospělý, může si vyměnit některá písmena 
ve jméně za českou variantu a může se jmenovat 
Tkáč. Ale to bude jeho rozhodnutí.
maruška tím, že se tady narodila, tak už se pova-
žuje za češku, já jí ale stále říkám, že občanství 
má moldavské. nicméně, až jí bude 18 let, může 

si vybrat… Já třeba mám dvojí občanství, pro-
tože moje babička byla Rumunka… tak uvidím, 
kam moje děti život zavane.

Co	vás	vlastně	přivedlo	do	České	republiky?
Do české republiky nás přivedla manželova prá-
ce. Ten tady působil nejdříve sám, ale to nebylo 
na rodinné soužití, když my jsme byli v moldávii 
a on tady. Takže jsem za ním přijela i já se Sta-
níkem. Původně jsme mysleli, že tady budeme 
jen chvíli, ale když děti šly do školky a mluvily 
již plynně česky, uvědomili jsme si, že vlastně by 
už u nás doma byly cizí a rozhodli se zůstat zde 
natrvalo.

Děkuji za rozhovor a přeji vám spoustu úspěchů.  
Radka Sálusová

ROZhOvOR

1111



	 3.	1. – keramické odpoledne I. část

	 4.	1. – Zdobíme misky 

	 6.	1. – mrazivé obrázky (pracujeme se solí) 

10.	1. – keramické odpoledne II. část

11.	1. –  Pyžamová párty, pyžamo a polštářek vítány J 
„Den otevřených dveří“

13.	1. – Turnajové odpoledne

17.	1. – hrajeme společenské hry  

18.	1. – modelujeme z Fima  

20.	1. – malujeme portréty

24.	1. – Sportovní zimní odpoledne (dle počasí)

25.	1. – hudební odpoledne

26.	1. – Tužkovníky z plechovek

31.	1. – Příprava a výroba masek na karneval
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Programy pro řepské seniory leden 2017

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

PhDr. Jindřich Kadlec, ředitel CSZS

Klub	seniorů	Průhon
každé úterý od 9 do 11 hodin v klubu 17,  
Socháňova 1221, Praha 17.
klub vede Ivana Jelínková.
Program	 v	 lednu:	 3.	 1.	 Volný program, 
10.	 1. Výroční schůze klubu Průhon, 
17.	 1.	 emoční techniky, Beseda s pí Řezníč-
kovou, návštěva klubu Centrum, 24.	1. Volný 
program, 31.	1. Posezení se Sparťankou.

Klub	 Gemini	 (zdravotně	 znevýhodnění)

První pondělí v měsíci 14.30 – 15.30 hod., 
každé další pondělí od 14.30 do 16.30 hodin 
v klubu 17, Socháňova 1221, Praha 17. 
klub vede martin Prouza.
Program	v lednu: 3.	1. Sdílení zážitků z vánoč-
ních svátků, 9.	1. hudební hodina – reprodu-
kovaná a dále zpěv s doprovodem na klávesy, 
16.	 1.	 Společenské hry,	 23.	 1.	 hra se slovy, 

trénování paměti, 30.	 1. činnosti rozvíjejí-
cí jemnou motoriku, jako je například „slepý 
 sochař“.

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: 4.	 1. Volný program,	
11.	 1.	 Putování po Svatých místech s panem 
kratochvílem, II. část, 18.	 1.	 Volný program, 
25.	1. Volný program.

Klub	aktivního	stáří	(KLAS)
každé pondělí, od 14 do 16 hodin, kulturní dům 
na Bílé hoře, ke kulturnímu domu 14, Praha 17. 
klub vede karla Stýblová.
Program	 v	 lednu: 2.	 1. Volný program, 
9.	 1.  Slavíme jubilanty – k poslechu nám 
zahraje „Duo Sparťanka“, 16.	 1. Putování 
po Svatých místech s panem kratochvílem, 
II. část, 23.	1.	Cvičení na židlích s pí maxino-
vou, 30.	1. Slavíme s jubilanty. k poslechu nám 
zahraje „Duo Sparťanka“.

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:	3.	1. Prožití vánočních svát-
ků-beseda, 10. 1.	 Film na přání, 17.	 1.	 Volný 
program, 24.	1. Ruční práce, 31.	1. Společen-
ské hry.

Plán Klubu 17         leden 2017

•	Socháňova	1221,	Řepy	•	Tel.:	235	314	141,	775	591	700	•
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Také lednové číslo přináší pokračování cyklu rozhovorů, které představují jednotlivé seniorské kluby, jež v Řepích fungují. 
Dnes vám tedy přinášíme informace klubu velmi aktivním – zejména ve sportovní oblasti. Činnost klubu mi za podpory 
ostatních členů představil bývalý předseda Josef Procházka a současná předsedkyně Mária Szitányiová. 

Centrum sociálně zdravotních služeb představuje

Můžete	váš	klub	v	krátkosti	představit?
Fungujeme tři roky, máme 51 členů, většinou jsou to šikovné ženy, pěk-
ně nás doplňují šikovní muži.
hlavní náplní naší činnosti je samozřejmě příjemné setkávání a také 
podnikáme společné akce v rámci kultury a vzdělávání. Samozřejmě ne-
pomíjíme ani sportovní činnost a výlety.
nejvíce se zviditelňujeme při sportovních akcích. např. na seniorských 
hrách na kotlářce jsme z celkového počtu třiceti medailí získali devět, 
takže jsme byli nejúspěšnějším klubem z celé republiky. 
hrajeme také turnaje české asociace pétanquových sportů a v celore-
publikové tabulce jsme ve věkové kategorii 55+ na krásném 24. místě. 

Proč	vás	oslovil	pétanque?
Jako klub jsme se jednou dočetli, že na kotlářce dělají soutěž pro senio-
ry a jedna z disciplín je právě pétanque. Tenkrát jsme o této hře nevěděli 
vůbec nic, jenom to, že se hraje s nějakými koulemi. Přesto jsme se na 
tyto seniorské hry vydali. když došlo na pétanque, tak jsme jen koukali 
na to, jak hrají ostatní. Byli jsme jak u vidění, ale měli jsme pověstné 
štěstí začátečníka. Zkrátka – ty koule se nám tak krásně koulely, že jsme 
získali třetí místo! Toto štěstí nás nesmírně nabudilo, ale tehdy jsme 
byli součástí klubu Průhon. Bohužel, tehdejší vedení tohoto klubu naši 
výhru i nadšení ignorovalo. 
Josef Procházka po tomto úspěchu začal stahovat pravidla této hry 
z internetu a velmi jsme se o pétanque začali všichni zajímat. To ved-
lo k odluce od tehdejšího klubu, stali jsme se samostatným klubem 
seniorů Řepy a pétanque je rozhodně naší jedničkou v oblasti sportu. 
Pétanque je báječný sport hlavně proto, že ho mohou hrát jak děti, tak 
dospělí i senioři. Zkrátka propojuje generace, což je samozřejmě skvělé. 
Vnoučata některých našich členů s námi jezdí i na závody. Rádi bychom 
vůbec zapojili i mladší lidi. několik sad koulí si může kdokoliv zapůjčit 
v Centru sociálně zdravotních služeb v Bendově ulici. 
V Řepích máme v současnosti také několik pétanquových hřišť, za něž 
patří městské části velký dík. Zejména místostarosta martin marek se 
společně s naším bývalým předsedou Josefem Procházkou postarali 
o to, že máme v Řepích čtyři hřiště.
Je to také sport, kde slabší může porazit silnějšího. mnohdy přináší vel-
ká překvapení. 

Máte	rádi	nějaký	další	sport?
Dalším sportem je bowling. Ten jsme začali hrát ještě za starého klubu 
a dodnes je naší srdeční záležitostí, ale až na druhém místě.
nedávno jsme se účastnili seniorského pětiboje v Praze 13, kde se sou-
těžilo v mnoha netradičních disciplínách. I toto nás nesmírně bavilo. 
Zkrátka soutěžíme ve všech možných disciplínách na mnohých setkáních 
nejen po celé Praze, ale dá se říci i po celé republice. máme proto také 
radost, že náš Josef Procházka zorganizoval turnaj tady v Řepích, kam 
jsme mohli pozvat všechny sportovce, kteří nás průběžně zvou na jejich 
akce. Ohlas na tyto závody byl velice kladný a velmi nás to potěšilo.
A ještě nemohu zapomenout na jednu velmi oblíbenou sportovní disci-
plínu, kterou je nordic walking. I v této disciplíně se mnozí naši členové 
účastní závodů. my je z legrace přezdíváme „naši chrti“. 

A	jaká	je	vaše	činnost	třeba	v	oblasti	kultury?
V listopadu jsme společně navštívili výstavu Slovanská epopej Alfonse 
muchy.
Chodíme také do divadla, nedávno jsme byli na představení „Othello“ 
nebo „Faust a markétka“. česká televize dokonce s námi natáčela pořad 
o životě seniorů do pořadu klíč. Tento pořad zachytil naše sportovní 
i kulturní akce.
Jsme také klubem Sen Sen, což jsou aktivní seniorské kluby v celé české 
republice. Již dvakrát jsme dostali ocenění. V listopadu jsme také do-
stali ocenění z ministerstva práce a sociálních věcí.
Ještě bychom chtěli poděkovat městské části Praha 17 a Centru sociál-
ně zdravotních služeb za výlety, které pro seniory pořádají, a kterých 
se minimálně dvakrát ročně účastníme. městská část výlety financuje, 
Centrum je organizuje a my si je užíváme, což je prostě báječné.

Nedávné	době	se	změnilo	vedení	klubu.	Proč?
Vedení klubu se změnilo, protože bývalý předseda Josef Procházka 
nechtěl již ve vedení klubu pokračovat z vážných zdravotních důvodů. 
Protože je nás opravdu hodně a hlavně máme spoustu aktivit, rozhodli 
jsme se vedení klubu rozdělit mezi více lidí. V současnosti tedy máme 
předsedu a čtyři místopředsedy.

Děkuji za rozhovor.
Radka Sálusová

Klub seniorů Řepy
Zaměření	klubu: trávení společného času s příjemným programem, 
sportovní akce a soutěžení (zejména pétanque a bowling), kulturní 
akce, výlety, vzdělávání 

Počet	členů: 51
Předseda: mária Szitányiová
Místo	a	čas	setkávání: středa, od 9 do 11 hodin, kC Průhon, 
Socháňova 1220/27, Praha 17
Kontakt:  mgr. monika čermáková (garant klubu), cszs@iol.cz, 
mobil 775 59 17 00
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1.	–	31.	1.	Večerní	Praha – výstava fotografií Romana Zuzáka. 
Refektář, vstup volný.

5.	1.	Tříkrálový	koncert, účinkují: klára a Tereza Semerádovy, Aneta 
Pávková, Janick čech, Filip čech a Valentýna hoidekrová, na programu 
I. Berkovič, J. S. Bach, F. Burgmüller, P. I. čajkovskij, l. van Beethoven, 
J. haydn, B. Bartók, G. B. Pescetti a další. 
Refektář, od 15.30 hod., vstupné dobrovolné.

8.	1.	Novoroční	koncert	komorního	smíšeného	sboru	Byzantion pod 
vedením evy komárkové, na programu řecko-byzantská a slovanská 
hudba východní evropy a přední Asie. 
kostel sv. Rodiny, od 17.00 hod., vstupné dobrovolné.

15.	1.	Kytarový	koncert	se	zpěvem, účinkují: Andrea klepišová – so-
prán, Jan Janda – bas a klasická kytara, hana němcová a martin křeh-
náč – klasická kytara, na programu Sefardské písně, John Dowland, 
vánoční písně v úpravách Pavla klouba pro kytarové trio a renesanční 
skladby.
Refektář, od 15.30 hod., vstupné dobrovolné.

29.	1.	Zimní	cesta – Franz Schubert, účinkují: orchestr Archioni Plus 
pod vedením michala macourka, Petr matuszek – zpěv.
kostel sv. Rodiny, od 17.00 hod., vstupné dobrovolné.

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

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 2017

ocky_umistovacka_leden_inz_94x130_01_vystup.indd   1 08/09/16   10:12

	 Kdy:	 11.	2.	2017
	 Kde:	 Sokolovna	Řepy
	 Od:	 19.00	hod.
	 Vstupné:	 200	Kč

Pořádá	SDH	Zličín	u	příležitosti	110	let	od		
založení	ve	spolupráci	s	kulturní	komisí	MČ	Zličín

									K	tanci	a	poslechu	hraje	skupina	Vynyl	Band

																	Více	informací	na	www.sdhzlicin.cz
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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

Folkový večer: S úsměvem 
do nového roku

Divadlo pro děti:  
O Červené Karkulce

LiStOVáNí: Láska a tělo 
(Arnošt Lustig)

Divadlo pro děti:  
Šípková Růženka

Dětský bazar  
oblečení a hraček

Divadlo pro děti: I houby 
mají pod čepicí

Divadlo pro děti:  
O Popelce

Přednáška: Evropa  
v ohni migrační krize

Cestování: Indonésie, 
země tisíce ostrovů

Výstava: Vojtěch Malaník 
– Výběr z tvorby

Tříkrálový zábavný večer s písničkovým humorem dnes už legendární sku-
piny PANELÁKOVÍ FOTŘI a jejích hudebních odnoží: folkový ŠUPLÍK, rozver-
né DUO GORODKY a svérázný písničkář MICHAL KNÉBL. Pořádá sdružení 
Werichovci. Novoroční přípitek v ceně vstupného. Domácí bufet za symbo-
lické ceny. Společenský sál KC Průhon. (vstupné 60 Kč/40 Kč senioři)

Malý chlapec Vítek vypráví dětem o své babičce, o její zahrádce, zvířátkách 
a také o staré půdě, kde je velký proutěný koš plný polštářů, které vyprávějí 
pohádky. Děti se naučí písničky a putují na palouček, kde je čeká naroze-
ninová oslava. Poté si mohou v rámci výtvarné dílničky vytvořit z punčoch 
napěchovaných dutým vláknem své vlastní polštářky. Délka trvání: 25 min 
+ 30 min interaktivní část. Společenský sál KC Průhon. (vstupné 40 Kč)

V rámci projektu AL90, který vznikl při příležitosti nedožitých 90. naroze-
nin Arnošta Lustiga, přichází LiStOVáNí s novým představením na základě 
příběhu jedné z jeho posledních knih. Hlavní hrdinové prožívají v terezín-
ském ghettu svou zakázanou lásku. Transport může přijít každým dnem  
a tak  žijí naplno a vyslovují věci, které nebýt tlaku okolností by možná 
nikdy nevyslovili. Výsledkem je příběh plný milostných vyznání i esejistic-
kých podobenství o smyslu života. Hrají: Bára Jánová, Lukáš Hejlík, Zdeněk 
Černín (alt. Alan Novotný). Na místě můžete zakoupit knihu za 240 Kč. Spo-
lečenský sál KC Průhon. (vstupné 100 Kč základní/80 Kč studenti a senioři)

Pohádka, do které se můžou zapojit i naši malí diváci. Pro začátek dostanou 
krátkou lekci ze správné mluvy, děvčátka si zahrají na sudičky, zatančí si na 
plese a pak všichni společně pomohou hodnému zahradníkovi. Pohádka je 
plná písniček, loutky vytvořila Šárka Váchová, autorka Večerníčků. Hraje: Diva-
dlo Evy Hruškové a Jana Přeučila. Společenský sál KC Průhon. (vstupné 40 Kč)

Z oblečení vyrostli a s hračkami si nehrají? Navštivte dětský bazar, nakupte 
nové věci a nepotřebné nabídněte jiným maminkám či tatínkům. Rezer-
vace prodejního místa: telefonicky: 601 324 852, emailem: vstupenky@
pruhon.cz, osobně: recepce KC Průhon. Počet prodejních míst je omezen. 
Vybíráme vratnou zálohu na rezervaci prodejního místa ve výši 100 Kč, kte-
rá bude vrácena při odchodu. Společenský sál KC Průhon. (vstup zdarma)

Pohádkové představení, které je plné veselých písniček a říkadel. Princ 
Blažej se vydává do světa. Během svého putování pozná dobro, zlo  
a dokonce i lásku. Kromě toho také zjistí, že není houba jako houba.  
I houby totiž mají pod čepicí – tedy pod kloboukem! Hraje: Divadlo 
Akorát. Společenský sál KC Průhon. (vstupné 40 Kč) Pohádka, která je vlastně tak trochu naruby. Napadlo vás někdy, co by se 

stalo, kdyby Popelka nenašla své tři oříšky? Jak by pak vypadaly její plesové 
šaty? A co když princ neumí tancovat? To se budou dít věci! Hraje: Klaunské 
divadlo Jeníčka a Mařenky. Společenský sál KC Průhon. (vstupné 40 Kč)

Má Evropa šanci na přežití pod náporem imigrantů? Neustále diskutova-
né téma vzbuzuje v lidech obavy a spoustu otázek. Přijďte se dozvědět 
více na přednášce s PhDr. Mgr. Vladimírem Svobodou, který se řadu mě-
síců pohyboval na území ovládaném Talibanem. Kromě povídání uvidíte 
také fotografie a videa. Společenský sál KC Průhon. (vstupné 50 Kč)

Další cestovatelská přednáška Luboše Kováče, který během jednoho jedi-
ného roku stihl navštívit 26 zemí. Jednou z nich byla Indonésie, kterou tvoří 
tisíce ostrovů. Řeč bude zejména o turisticky oblíbených ostrovech Jáva, 
Sumatra, Bali, Gili a Lombok. Těšte se na krásné fotky, neskutečné zážitky 
a tipy, co si zde nenechat ujít. Společenský sál KC Průhon. (vstupné 50 Kč)

Výstava akademického sochaře Vojtěcha Malaníka, který se kromě vlastní 
umělecké činnosti věnuje také restaurátorství, zároveň působí jako peda-
gog na uměleckých školách a také jako lektor kurzů KC Průhon. Malaníkova 
tvorba vychází ze skvěle zvládnutého řemesla a citu pro specifika jednot-
livých sochařských materiálů jako je sádra, hlína, kámen, dřevo a bronz. 
Některá díla jsou díky této výstavě představena veřejnosti úplně poprvé. 
Doplňkem různorodého sochařského souboru jsou také ukázky malířské 
tvorby a kresby. Výstava potrvá do 20. 2. 2017. (vstup zdarma)
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Ve středu 7. prosince zástupci vedení radnice slavnostně předali Centru 
sociálně zdravotních služeb nový automobil VW Caddy pro přepravu imo-

bilních osob. Automobil rozší-
ří vozový park Centra sociálně 
zdravotních služeb a pomůže 
k bezproblémové přepravě imo-
bilních osob např. k lékaři nebo 
na úřad.
V rámci dotačního programu 
mPSV „ROZVOJ A OBnOVA mA-
TeRIÁlnĚ TeChnICkÉ ZÁklADny 
SOCIÁlníCh SlUŽeB – 113 310“, 
podprogramu „113 312 pod-
pora mobility“ získala naše 
městská část dotace na projekt 
„113D31200 1102 Podpora mo-
bility klientů Centra sociálně 
zdravotních služeb, p. o. Pra-
ha 17 Řepy“ ve výši 562.474 kč. 
městská část spolufinancovala 
projekt částkou 187.491 kč.

Obsahem projektu bylo pořízení 
dopravního prostředku speciál-
ně upraveného pro převoz osob 
se sníženou schopností pohybu. 
V našem případě byl pořízen vůz 
VW Caddy se sníženou podlahou a nájezdovou rampou pro 
občany na vozíku.
Smyslem projektu je poskytování nových služeb v podobě 
umožnění pohodlné přepravy zejména imobilních osob 
k lékařům, k vyřizování úředních záležitostí, ale i zajištění 
potřebného převozu pro zásadní osobní účely. Služba je 
učena pro využívání klientů pečovatelské služby.

Tuto novou službu zajišťuje CSZS, Bendova 5/1121, 
Praha 17, tel.: 235 314 141, mob. 777 575 117,  
www.cszs.cz, a to po celou svou rozšířenou pracovní dobu. 
V pracovních dnech 7.00 až 19.00 hod.,  
o víkendech a svátcích 8.00 – 19.00 hod.

Jsme rádi, že tak našim handicapovaným občanům můžeme rozšířením 
služeb CSZS usnadnit jejich složitější životní podmínky.

Radim Drmola

Kulturní centrum Průhon pro vás každý měsíc připravuje mnoho zajímavých 
akcí. Na řadu z nich můžete nově zakoupit vstupenky také prostřednictvím 
kulturního portálu GoOut.cz, který si v online světě získává stále více a ví-
ce příznivců. Navázání spolupráce znamená pro KC Průhon další krok vstříc 
inovativním postupům v souladu s koncepcí Smart Cities s cílem dopřát svým 
návštěvníkům větší komfort za pomoci moderních technologií. Stačí pár klik-
nutí a vstupenky jsou vaše. 
Donedávna byly vstupenky k dostání pouze na recepci kC Průhon. Pokud 
ale zrovna nemáte cestu kolem, můžete si je jednoduše koupit online z po-
hodlí svého domova nebo odkudkoliv s přístupem k internetu. 
Platba za vstupenky je rychlá a hlavně bezpečná. Veškeré transakce probí-
hají skrze ověřenou platební bránu GP webpay. k uskutečnění nákupu do-

konce ani není nutná registrace. Stačí pouze zadat vaše kontaktní údaje. 
Zakoupené vstupenky si následně můžete vytisknout, ale ani to není ne-
zbytně nutné. Vstupenky si můžete stáhnout do svého chytrého telefonu 
a při vstupu na akci je pouze ukázat na displeji vašeho mobilu. 
Další novinkou, v souvislosti s navázáním spolupráce s GoOut.cz, je také 
možnost zakoupení vstupenek v kamenné prodejně v centru Prahy (Fresh-
labels Store, Panská 9, Praha 1), která má otevřeno každý den od 10 do 
20 hod.
Tak na kterou akci se vydáte vy? Přehled veškerého dění sledujte 
na www.pruhon.cz	nebo na facebook.com/kcpruhon.

Michaela Dvořáková

Kupujte vstupenky odkudkoliv. KC Průhon 
navázalo spolupráci s portálem GoOut.cz

Foto: -ras-

nový pomocník při přepravě imobilních osob

Foto: -ras-
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Senioři aplaudovali 
Jiřímu Štědroňovi

Centrum sociálně zdravotních slu-
žeb připravilo 8. prosince 2016 Vá-
noční koncert pro řepské seniory. 
Vrcholným bodem programu bylo 
vystoupení zpěváka a herce Jiřího 
Štědroně. mnohým přítomným při-
pomněl hity i filmovými melodiemi, 
z jeho bohatého repertoáru, léta 
mládí. Předělem hudební produk-
ce byla recitace Fráni Šrámka. Jiří 
Štědroň motivoval přítomné svojí 
báječnou kondicí a vitalitou. hle-
diště se loučilo na závěr produkce 
potleskem ve stoje. Po příjemném 
dopoledni se senioři rozcházeli 
s přáním zdařilou akci zopakovat.
Děkujeme.

manželé Prohaskovi

V úterý 13. prosince dostali účastníci počítačových kurzů pro seniory první 
„předvánoční dárek“. Právě v tento den se totiž konalo slavnostní předání 
vysvědčení absolventům tohoto kurzu, které pravidelně organizuje Cent-
rum sociálně zdravotních služeb. 
Pro všechny absolventy podzimního běhu kurzu byly připraveny diplomy, 
které převzali z rukou zástupkyně ředitele Centra sociálně zdravotních 
služeb Ing. Jaroslavy Šimonové, mgr. moniky čermákové a také lekto-
rek – mgr. Dany kropáčové a mgr. hany Veselkové, které kurz pravidelně 
a trpělivě vedly. Všechny jmenované popřály absolventům zejména bohaté 
uplatnění získaných poznatků v praxi a zároveň je pozvaly k zapojení se 
i do dalších kurzů, které Centrum sociálně zdravotních služeb pořádá.

Počítačové kurzy pro seniory probíhají v naší městské části pravidelně, 
vždy jedenkrát týdně jednu hodinu. Pozvánku na další běh těchto kurzů 
najdete v některém z příštích čísel Řepské 17.

-ras-

ukončení počítačových kurzů

O tom, že je možné vánoční dárky 
dostávat již na začátku prosince, se 
přesvědčili naši senioři, kteří přišli 
dopoledne 8. prosince do Sokolovny. 
Centrum sociálně zdravotních služeb 
zde pro ně uspořádalo koncert, který 
nabízel hudbu k poslechu i tanci a také 
drobné občerstvení.
Příjemné dopoledne zahájili zástupci 
CSZS PhDr. Jindřich kadlec a Ing. Ja-
roslava Šimonová. Přítomné pozdravili 
také starostka mgr. Jitka Synková a její 
zástupce Jiří masopust. Popřáli přítom-
ným krásné prožití svátků vánočních 
a mnoho štěstí do nového roku. 
A pak byl již čas si vychutnat hudební 
zážitek, o který se postaral Živý jukebox 
pod vedením honzy Roušara, vyvrchole-
ním pak bylo vystoupení Jiřího Štědroně. 

Věříme, že tento předvánoční dárek udělal našim seniorům radost.
-ras-

Hudební dárek pro naše seniory

Foto: -ras-

Foto: -ras-

Foto: -ras-
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Tu nádheru jsme viděli na vlastní oči. Výstavu, kterou pořádala Galerie 
hlavního města Prahy ve Veletržním paláci, jsme navštívili v úterý 22. lis-
topadu odpoledne.
Jedna ze šikulek našeho klubu, Olinka, dopředu zjistila možnosti a pod-
mínky a na klubovém zasedání nás pozvala na tuto výstavu. Že se sejdeme 
v tak hojném počtu, bylo pro mě překvapením. Šestnáct členek našeho 
klubu a dva doprovodní manželé si nenechali ujít možnost společně zhléd-
nout Slovanskou epopej Alfonse muchy. Už v tramvaji se vybíralo vstupné 
a poplatek za odbornou přednášku průvodkyně galerie, aby všechno klaplo 
na jedničku. 
V galerii nás již očekávali; začali jsme vnímat nádhernou scenérii a náš 
údiv nebral konce.
Alfons mucha (1860–1939) je světově  nejznámější český moderní umělec, 
který se proslavil v Paříží na přelomu 19. a 20. století a to díky své se-

cesní dekorativní tvorbě. Smysl vlastního života ale spatřoval v souboru 
dvaceti monumentálních obrazů „Slovanská epopej“, na němž pracoval 
v letech 1912–1926. Dokončený cyklus byl poprvé představen pražské 
veřejnosti roku 1928 ve velké dvoraně tehdy právě dobudovaného Veletrž-
ního paláce. Do téhož paláce se nyní Slovanská epopej vrátila.
Zaujala nás hlavně plátna, kde se autor zabýval českými dějinami, kterým 
věnoval deset pláten. Druhých deset pláten je věnováno ostatním Slova-
nům. Dovolili jsme si udělat společné foto před plátnem „Bratská škola 
v Ivančicích“ (1914, vaječná tempera, plátno 610 x 810 cm). na tomto 
plátně autor své rodiště Ivančice, spojil s tiskem kralické bible.
Už za tmy jsme se vraceli do svých domovů, plní dojmů a nových znalos-
tí od působivých představ slovanského dávnověku a uctívaní pohanských 
božstev až po znázornění historicky doložených událostí.

Za KSŘ Dana

Alfons Mucha – Slovanská epopej 

 V Řepích v současnosti působí již pět seniorských klubů, jejichž 
členové se každý týden schází na svých schůzkách. Jmenovitě v naší 
městské části najdeme klub seniorů Průhon pod vedením Ivany Jelín-
kové, klub aktivního stáří pod vedením karly Stýblové, klub seniorů 
Řepy pod vedením márie Szitányiové, klub Gemini pod vedením mar-
tina Prouzy a nejmladší je klub seniorů Centrum pod vedením Jitky 
hanzlové. Jednotlivé kluby vám podrobně představujeme i na strán-
kách našeho zpravodaje.
Poslední týden před vánočními svátky navštívila tato pravidelná se-
niorská setkání také starostka naší městské části mgr. Jitka Synková, 
aby popřála všem krásné Vánoce a hodně zdraví, lásky a pohody do 
nového roku. Současně s Jitkou Synkovou našim seniorským klu-
bům hodně štěstí popřáli také místostarosta martin marek, vedoucí 
Centra sociálně zdravotních služeb PhDr. Jindřich kadlec, jeho zá-
stupkyně Ing. Jaroslava Šimonová a vedoucí přímé péče mgr. monika 
čermáková.
Gratulanti nepřišli samozřejmě s prázdnou, a tak naši senioři přijali 
malý sladký dárek a kytičku. Všechna setkání probíhala v příjemné 
přátelské atmosféře, nechybělo drobné pohoštění a příjemné před-
vánoční naladění.

-ras-

Foto: -ras-

Veselé Vánoce řepským 
seniorům

Termín přistavení: dne 30. 1. 2017 
od 10.30 do 13.30 hodin.

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

Bližší informace na tel. číslech 267 175 366 a 267 175 202, www.ppas.cz

Mobilní obchodní kancelář 
Pražské plynárenské, a.s.

Dne 30. listopadu 2016 se v odpoledních hodinách uskutečnilo v obřadní 
síni Úřadu městské části Praha 17 slavnostní předání věcného daru zástup-
cům městské policie. Z rukou starostky mgr. Jitky Synkové, přítomného 
tajemníka úřadu Ing. lubomíra němejce a místostarosty Jaroslava hájka 
si ho převzali Ing. hynek Svoboda, ředitel Obvodního ředitelství městské 
policie Praha 13 a Vladimír Bernát, vedoucí řepského okrsku Obvodního 
ředitelství mP Praha 13. Darem městské policii byly dva počítače s moni-
tory a příslušenstvím. Tento dar byl představiteli naší policie velmi vítán. 

-ras-

Foto: -ras-

Městská policie dostala 
nové počítače
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Poslední vítání občánků v roce 2016

našim nejmenším a jejich rodičům přišly sváteční dopo-
ledne zpříjemnit děti z mŠ laudova, které si pod vede-
ním svých učitelek mgr. kláry Aschenbrennerové a Ivy 
Smejkalové připravily krásné pásmo písniček a říkadel. 
Jejich vystoupení jistě potěšilo všechny přítomné. Poté 
již přišly na řadu gratulace od starostky Jitky Synkové, 
předání drobného dárku a kytičky mamince a samo-
zřejmě ani tentokrát nechybělo společné fotografová-
ní. Věříme, že fotografie budou společně s DVD milou 
vzpomínkou na tento den.

Foto: -ras-

Dopoledne 6. prosince se v obřadní síni řepské radnice konalo poslední vítání občánků v letošním 
roce. Celá slavnost byla jako vždy pečlivě připravena matrikářkami z Odboru občansko správního.

Novými občánky se stali:
Antonie Bára kobrová, Zuzana Racková, ema Ptáčková, 
lukáš Bouzek, lucie Poláková, lukáš horáček, Gabriela 
marková, Jiří Pešava, kristina Cetkovská, František 
Josef kyjovský, Thea marie Švamberová, michal 
Urbanec, Jan Řezníček, matěj hurtík, matyas Illés, 
mikuláš Veigert, lukáš lokaj, matilda Bhatt.

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.

-ras- Foto: -ras-

milí rodičové a prarodičové, zase máme jeden rok za sebou. Před ná-
mi je rok nový, který, jak doufáme, bude zase o něco lepší, než byl ten 
předchozí. 
Udělejme pro to maximum – užívejme si každého dne s dětmi, postavme 
sněhuláky, udělejme andělíčky do sněhu, donesme do lesa něco zvířát-
kům na přilepšenou, pozorujme stopy zvířátek v lese, natrhejme si do 
vázičky první jarní kvítka, užívejme si sluníčka, zajděme třeba do ZOO, 
k rybníku, navštivme babičky, dědečky, tetičky a strejdy, přenocujme 
ve stanu, vyrazme na výlet na lodi, sbírejme maliny, borůvky a houby, 
postavme draka, vydlabejme dýni, upečme si kaštany, dejme si svařák, 
zabalme dárky a dejme si kapra se salátem… Takhle báječný může ten 
náš rok být. Udělejte si ho ale po svém. my v Řepíku se budeme snažit 
vám ho opět zpestřit zajímavými přednáškami, workshopy a akcemi – 

sledujte náš web a facebook, kde budou veškeré aktuality zveřejněny.
V novém roce nás čeká změna především v pátek – bohužel naše milá 
lucka už začne naplno pracovat a končí tak oblíbené montessori hrátky. 
nápadů pro páteční dopoledne máme několik, nechte se tedy překvapit, 
co pro vás na pátek vymyslíme!
Ostatní prográmky se nemění – v	 pondělí	 a	 ve	 středu	 je	 v	 Řepíku	
školička	pro	děti	od	2	let,	v	úterý	a	ve	čtvrtek	jsou	v	Řepíku	Hrátky	
a	anglič	tina.	Volné	herny	a	jóga	odpoledne	zůstávají, sledujte ale web 
a facebook pro případ, že se někdy zruší.

Přejeme vám do nového roku pohodu, hodně zdraví a spokojenosti. 
Mějte se krásně!

Za MC Řepík Zuzka Brázdová

MC Řepík je tu pro vás i v roce 2017
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Občas k nám do redakce přijdou fotografie, které dokumentují různé „per-
ličky“ z řepského dění. Velkou radost nám udělala fotografie poštolky, 
která byla odchována za oknem panelákového bytu v truhlíku na kytky! 
Fotografie je z konce června letošního roku, pořízené v Bazovského ulici. 
mládě v truhlíku matka pečlivě krmila, a když dostatečně povyrostlo, moh-
lo opustit své bezpečné hnízdo.

Za fotografii děkujeme Ivaně Rouskové.
-ras-

Když se za oknem uhnízdí 
poštolka

Foto: Ivana Rousková

V polovině prosince mě na Facebooku zaujala pozvánka do kC Průhon na 
Vánoční párty. Při bližším prozkoumání jsem zjistila, že nejenže nás bude 
čekat soutěž o nejlepší cukroví, ale také bude tato akce spojena se sbírkou 
hrnečků pro děti do řepského klubu 17. V neděli 18. prosince v podvečer, 
vybaveni hrnečky a upečeným cukrovím, vyrazili jsme směr kC Průhon.
Byl to velmi uklidňující podvečer. Cukroví jsme přihlásili do soutěže, 
hrneč ky poctivě zabalili do papíru proti poničení a pak už jsme jen na-
sávali adventní pohodu u nachystaných dobrot a při poslechu skvělého 
muzikantského tria, které nás provázelo večerem. Děti v jedné z horních 
místností tvořily vánoční hvězdy z papírových sáčků a výsledek byl úžasný!
A jak to celé dopadlo? Do klubu 17 poputuje 36 hrnečků všech tvarů a ve-
likostí, což, dle mého názoru, je přesně tak akorát. A cukroví? Vítězka se 
pochlubila receptem typu „princezna koloběžka první“. Je to totiž takový 
recept/nerecept – pečený/nepečený. kdo tedy není příznivcem vážení, 
směle může tvořit!
A jak do toho? Pro ty, kteří pečou: Už před promýšlením pečení se na toto 
cukroví musí myslet a udělat o něco více lineckého těsta. Z něj se upečou 
košíčky, které potom čekají, až na ně dojde řada. To bude úplně na konci 
veškerého tvoření. Pokud jste zvyklí doma vše, co se nepovede, sníst, pří-
padně zbytečky těsta vyhazovat, zadržte. Vše „nepovedené“ dávejte stra-
nou. následně vezměte toto zbylé upečené těsto, rozlámané nepovedené 
cukroví a všechny zbylé náplně a krémy. Suché přísady rozdrťte najemno, 
přidejte 2 hrsti najemno nastrouhaných ořechů a přidejte nespotřebované 
náplně a krémy. Potom již ladíte chuť. Směs by měla být sladká a jemně 

nakyslá, takže nešetřete citronovou šťávou, případně třeba rybízovou 
marmeládou. Finále patří rumu. 
A pro ty, kteří tyto zbytky dobrot nemají (či jim v průběhu pečení zkrátka 
neodolali) máme jinou variantu. Rozdrťte piškoty, máslové a kakaové su-
šenky, přidejte nastrouhané ořechy, kyselou marmeládu, citronovou šťá-
vu, trochu másla a vše zalijte rumem. konzistence musí být hustá, aby se 
daly plnit košíčky. Finále patří hořké čokoládě. na ozdobu se hodí spařená, 
oloupaná mandle či višně v rumu. Dobrou chuť a díky za inspiraci!

-mish-

O sbírce hrnečků a nejlepším cukroví

Foto: -mish-

Báli jsme se, ale po absolvování školení o sociálních sítích jsme už 
odvážnější a hlavně informovaní o fenoménu zvaném FACeBOOk.   
nezisková organizace SenSen – Senzační senioři, podpořená grantem 
z mPSV se postarala o to, aby i členové klubu seniorů Řepy věděli něco víc 
o službách internetu zvaných sociální sítě. Děkujeme mgr. Boženě Jirků, 
výkonné ředitelce nadace Charty 77, za možnost vzdělávat se a rozšiřovat 
svoje znalosti v oblasti komunikace na sociálních sítích. 
Velký podíl má na tom šikovná, odborně zdatná a velmi pohledná, mladá 
lektorka Gabriela Sedláčková, která pro nás připravila zajímavý program 
k tomuto tématu. Dostali jsme od ní perfektně zpracovaný materiál, aby-
chom se mohli věnovat více přednášce než psaní. lektorka nás seznámila 
se základními důležitými pojmy sociálních sítí, s registrací, s vyhledává-
ním a hlavně s nastavením bezpečnosti na Facebooku. Obezřetnost na so-
ciálních sítích nás velmi zajímala, protože senioři patří ke skupině nejvíce 

ohrožené. Využívali jsme prostor pro diskusi, naše dotazy, možná někdy 
i naivní, byly ze strany lektorky ochotně vysvětlené. moc děkujeme a věří-
me, že naše spolupráce bude i nadále pokračovat.
Školení, které se uskutečnilo dne 2. 11. 2016, mělo svůj význam pro naše 
seniorské pokusy v oblasti sociálních sítí, pokud najdeme odvahu do toho 
vstoupit. Chceme věřit tomu, že nám to umožní vytvářet si osobní profily, 
komunikovat spolu, sdílet informace, fotografie, videa a další aktivity.
Děkujeme i našemu Centru sociálně zdravotních služeb, že nám pro tento 
kurz zapůjčilo svoji počítačovou místnost a postaralo se tak o úspěch této 
akce.
členové našeho klubu měli velkou radost, že se jim dostalo možnosti na-
kouknut do tajů Facebooku, youtube, Twitru , nejznámějších a největších 
sociálních sítí na světe. 

Ria Szitányiová

nebojme se sociálních sítí
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na poutní cestě do hájku u červeného Újezda (okres Praha-západ) pokra-
čují záchranné práce na obnově zřícené poutní kaple.  Jedná se o osmnác-
té z dvaceti původních zastavení na tři sta let staré barokní poutní cestě.  
Cesta začíná u bývalé Strahovské brány a vede k nejstarší dosud stojící 
loretánské kapli v čechách, ukryté ve františkánském klášteře v hájku.  Její 
trasa vede zhruba z poloviny hlavním městem a pokračuje dál Středočes-
kým krajem, dlouhá je bezmála osmnáct kilometrů. 
V loňském roce byla postavena nová základová deska k obnovované kapli 
a zajištěno odvodnění jejího okolí. Vše je připraveno k zahájení samotné 
stavby, která proběhne na jaře roku 2017. Společnost Terrigena Art s.r.o. 
zahájila práce na restaurování zbylých kamenných prvků, které byly za-

chráněny ze zřícené kaple.  Po jejich důkladné prohlídce bylo rozhodnu-
to, které z původních pískovcových kvádrů budou ještě použity a které 
bude nutné vysekat znovu. náklady na rekonstrukci si dosud vyžádaly 
220 000 korun, celkový rozpočet opravy je skoro jeden milion korun. 
Celou stavbu realizuje město hostivice, projekt zaštítilo ministerstvo 
kultury a podpořila jej řada sponzorů a dárců, v čele s Řízením letového 
provozu čR. 
Všem dárcům patří náš veliký dík. Stále ještě pokračuje veřejná sbírka, 
kterou vypsal spolek Poutní cesta hájek, do které můžete přispět i vy. Více 
o stavbě i celé historii poutní cesty najdete na www.poutnicestahajek.cz.

Kateřina Pařízková 
Poutní cesta Hájek, z.s.

Začaly restaurátorské práce na obnově kaple č. 18 

Den 30. listopad 2016 si v pražské pétanquové lize zapíší členové klubu 
seniorů Řepy zlatými písmeny. V tento den se uskutečnilo slavnostní ukon-
čení 6. ročníku pražské pétanquové ligy a vyhlášení vítězů. Všechna ta pa-
ráda se odehrála na UBUlODROmU v areálu Únětického pivovaru. 
Chystaly se poháry, medaile a už k mikrofonu přistoupil ředitel Pražské 
pétanquové ligy, Ondřej Preuss. Přivítal přítomné, kteří se v hojném počtu 
této akce zúčastnili, a my jsme si už chystali naše ruce k potlesku. 
na prvním místě se umístil a vítězem 6. ročníku se stal náš kolektiv klubu 
seniorů Řepy, který soutěžil pod názvem „ŠPAnIelkA A“, v čele s kapitá-
nem Jaroslavem hladíkem. členy tohoto úspěšného kolektivu jsou Pavel 
holoubek, Radovan čanek a Ing. eva hladíková, manželka kapitána, která 
podlehla těžké nemoci dne 20. 11. 2016. kolektiv během soutěže absol-
voval 10 utkání, z toho 8 vítězných (celkem + 74 bodů). Velké bravo a ob-
rovské gratulace pro vítěze za vzornou reprezentaci klubu a mč Praha 17. 
na druhém místě se umístil kolektiv klubu seniorů Řepy „C“, v čele s kapitá-
nem Ing. Aloisem Řezníkem. členy tohoto úspěšného kolektivu jsou marie 
Řezníková, Jana hejnicová, Olina Svatošová, Anna Prohasková a Vladimír 
hejnic. kolektiv během soutěže absolvoval 10 utkání, z toho 8 vítězných 
(celkem + 34 bodů). Velké bravo a obrovské gratulace pro tento kolektiv za 
vzornou reprezentaci klubu a mč Praha 17. 
Oba kolektivy, jak hladíkovci tak i Řezníkovci, si zajistily postup do1. ligy 
pražského pétanque. To v začátku soutěže z jara 2016 nikdo nepředpo-

kládal, a proto z jejich 
úspěchu máme obrov-
skou radost a píšeme 
to zlatými písmeny. 
A jaký by to byl UBU-
lODROm bez tradiční-
ho supermelée. Tak to 
bylo i ve středu 30. 11. 
Organizátoři vylosovali 
z přihlášených hráčů 
trojice a trojkolový boj 
začal. Zvítězit chtěli všichni, ale koule se někdy koulely i jinam než ke ko-
šonku. Velké překvapení se zrodilo na závěr a to skutečně nikdo neočeká-
val. Vítězem supermelée se stala členka klubů seniorů Řepy, Valja Rybářo-
vá. Jediná měla 3 vítězné zápasy. náš obdiv a obrovská gratulace pro Valju 
nebrala konce. nevím, či nevyhrála i proto, že hned na úvod si zakoupila 
nové licencované koule a ty ji dokoulely až k vítěznému konci. 
V pozdních nočních hodinách jsme se vrátili domů do Prahy, sice trochu 
unavení, ale velmi, velmi, úspěšní. končím pétanquovým heslem kOUlím 
ZDAR a těšíme se na další sportovní utkání s našimi pétanquovými přáteli. 

Ria Szitányiová

Pražská liga v pétanque v roce 2016

Foto: Archiv KSŘ

Foto: Archiv Poutní cesty Hájek, z.s.

Foto: Archiv Poutní cesty Hájek, z.s.
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ZŠ Jana Wericha

Adventní doba je bezesporu časem setkávání, besídek a jarmarků. 
nejinak tomu bylo v základní škole Jana Wericha. Tady se v podvečer 
8. prosince konal již tradiční vánoční jarmark. Stejně jako každý rok, 
tak ani letos nechyběla pečlivá příprava, kdy žáci ve „vánočních díl-
ničkách“ vyráběli různé výrobky, které se pak staly prodejním zbožím 
v jednotlivých stáncích. A jako tradičně, bylo z čeho vybírat! návštěv-
níci si mohli zakoupit různé vánoční ozdoby, svícny, jmenovky na dárky 
či přáníčka. kdo chtěl, mohl si vyzkoušet zdobení perníčků či si přá-
níčko vlastnoručně vyrobit. nechyběl ani tradiční živý betlém s živou 
kozou.  Završením celé akce pak bylo rozsvícení stromečku v atriu školy 
za účasti starostky naší městské části Jitky Synkové. Společný zpěv ko-
led a mihotavá světýlka na stromečku jistě všem přinesly tu správnou 
vánoční náladu.

-ras-

myšlenka sjednocení dětí ze vzdálených končin republiky vznikla již na 
počátku loňského školního roku formou jednoduché korespondence, 
kterou jsme nazvali „Pravidelná beskydská pošta“. Potenciál této akce 
vzal okamžitě za své a my jsme pochopili, že dopisy, přání k Vánocům 
a výměna záložek do knihy rozhodně nebude stačit a děti se potřebují 
vidět a navázat přátelství osobně. Proběhly nezbytné přípravy a v říjnu 
beskydští přijeli do Prahy. navštívili historické pamětihodnosti města 
a především se konečně setkali s místními dětmi. Škola tak ožila ne-
všedními zážitky a stala se na chvíli místem života dětí, kde se budu-
jí nová přátelství a vznikají sociální vazby. Přátelství se dále rozvíjelo 
a k završení celého projektu už jen zbývalo, aby pražské děti vyrazily do 
Beskyd, a právě toto se podařilo první listopadový víkend. Děti pozná-
valy krásy přírody, tvořily, soutěžily a ještě blíže se poznávaly. Význam 

takovýchto akcí má pro všechny zúčastněné hluboký význam a uvidíme, 
co všechno nám partnerství a vzájemná spolupráce ještě přinese.

Mgr. Darina Křoková, 4. B

Jarmark přinesl vánoční naladění

Foto: Archiv školy

Třída 4. B ZŠ Jana Wericha završila celoroční 
projekt PRAHA – BESKYdY 

Foto: -ras-

Foto: -ras-

V úterý 15. listopadu absolvovali žáci třetích tříd ZŠ genpor. Františka 
Peřiny projekt Finanční gramotnost do škol. Během vyučovací hodiny se 
dozvěděli mnoho informací ze světa financí. Zjistili, jak se platilo dřív, 
než se začaly používat peníze. Dozvěděli se, jak a kde se peníze tisknou 
a také jak se měnila jejich podoba v průběhu dějin. Dalším tématem 
byly různé možnosti bezhotovostních plateb a zmíněn byl také bitcoin. 
nejužitečnější byly pro žáky informace o hodnotě peněz, o tom, jak se 
peníze vydělávají a co všechno si za ně mohou koupit. Sami se pokusi-
li určit, co kolik stojí a co všechno zahrnuje financování domácnosti 
i školní docházky. na závěr se dozvěděli, jak by měli se svými penězi 
hospodařit. Projekt Finanční gramotnost do škol děti zajímal a bavil, 
zábavnou formou se naučily něco nového a užitečného. 

Mgr. Nikola Štěpánková, třídní učitelka 3. F

Projekt Finanční gramotnost

ZŠ genpor. Fr. Peřiny
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ZŠ genpor. Františka Peřiny

další rok s Arunou
16. ledna 2017 oslaví Aruna Rabitha již své 17. narozeniny. Je až neuvě-
řitelné, jak čas letí. ZŠ genpor. Fr. Peřiny tuto indickou dívku podporuje 
od jejích 10 let a dnes už je téměř dospělá! Díky vybraným finančním 
prostředkům může chodit do školy a vzdělávat se. Ani v letošním roce 
nechyběl již tradiční koncert pro Arunu a opět to byl zážitek s velkým Z. 
Je až s podivem, kde berou vyučující a děti ve všem předvánočním 
shonu sílu a hlavně takové nadšení pro další takovýto projekt. 
moderování se opět ujala helena Drahošová s miroslavem maxantem 
a opět se smích nad jejich vtipem střídal s údivem nad tak talentova-
nými žáky. 
Takže Aruno, na dálku přejeme hodně zdraví k tvým narozeninám a také 
štěstí a chuť do dalšího vzdělávání.

-mish-

Vánoční jarmark
Předvánoční jarmark patří k oblíbeným setkáním i v ZŠ genpor. Fr. Pe-
řiny. A jak by také ne. Zdejší žáci, zejména z prvního stupně, se pilně 
snažili a v hodinách výtvarné výchovy a v jednotlivých odděleních školní 
družiny dlouho před jarmarkem vyráběli různé vánoční zboží. A tak, 
když 7. prosince otevřel jarmark své brány, bylo opravdu z čeho vybírat. 
Radost si příchozí mohli udělat zakoupením různých vánočních svícnů, 
drobných dekorací, přáníček nebo třeba jmenovek na dárky. Bylo vidět, 
že zdejší žáci a jejich učitelé mají velkou fantazii a zručné ruce. 
A tak věřme, že si rodiče žáků a všichni příznivci školy, kteří jarmark 
navštívili, odnášeli nejen drobné dárečky, ale i hezké vánoční naladění.

-ras-

Vánoční show
I v letošním roce děti a vyučující ze ZŠ genpor. Fr. Peřiny pilně plánovali 
a především nacvičovali svá vystoupení na již tradiční vánoční show pro 
rodiče. A i letos bylo zájemců tolik, že se konalo hned šest vystoupení! 
V pondělí 19. a v úterý 20. prosince od 17 a 19 hodin v Socháňově ulici 
a ve středu dvě představení v laudově ulici. letošní rok je pro školu vý-
znamný i pro výročí 30 let od jejího založení. S ním byla samozřejmě spo-

jena i samotná vystoupení a symbolickou třicítku jsme mohli vidět hned 
v několika podobách. nutno uznat, že jak výzdoba, tak samotná vystou-
pení byla propracovaná do naprostých detailů a navíc bylo zřejmé, že 
nejenže děti nemají trému, ale především si vystoupení opravdu užívají. 
Pojetí bylo skutečně různorodé a jen těžko bychom vybrali nějaké, 
o kterém by se dalo říci, že bylo lepší, než ostatní. Za všemi byla vidět 
nejen spousta práce, ale ještě více nadšení. Opět tedy děkujeme za ten-
to úžasný předvánoční zážitek. 

-mish-

Foto: -mish-

Foto: -mish-

Foto: -mish-

Foto: -mish-
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Zatímco dříve bylo běžné, že v prosinci a lednu měli rodiče s dětmi mož-
nost prohlédnout si základní školy v rámci Dnů otevřených dveří a ná-
sledně šli do 15. února své dítě zapsat, novela školského zákona přináší 
zásadní novinky. 
V novém školním roce bude zápis do základních škol až v termínu od 1.	do	
30.	dubna. Tomuto termínu budou přizpůsobeny i Dny otevřených dveří. 
Zapsat se do první třídy musejí všechny děti, které do začátku školního ro-
ku dosáhnou šesti let. Přijít k zápisu musejí i ti předškoláci, u nichž rodiče 
předpokládají odklad školní docházky.
novela školského zákona přináší novinky i v oblasti předškolního vzdělá-
vání. S novým školním rokem platí povinný poslední rok mateřské školy. Co 

to znamená? Rodiče dětí, které dosáhnou pěti let věku do začátku školního 
roku a nedochází pravidelně do mateřské školy, mají povinnost jít se svým 
dítětem k zápisu do některé mateřské školy, která je zapsána v rejstříku 
škol vedeným mŠmT. Při zápise mají také možnost zvolit pro své dítě formu 
individuálního vzdělávání a požádat ředitelku písemně o jeho povolení. 
Také zápis do mateřských škol se bude konat v novém termínu od 2.	 do	
16.	května.
Přesné informace o organizaci a termínech zápisů, určených ředitelkami 
škol, budou včas zveřejněny v časopise i na webu mč Praha 17.

Mgr. Naděžda Zemanová,
vedoucí Odboru školství a kultury

Změny v termínech zápisů do základních a mateřských 
škol pro školní rok 2017/2018

mateřská škola laudova se speciálními třídami

přijme KUCHAŘKU na 6 hod. denně.

mateřská škola laudova 1030/3, Praha 17 - Řepy 

Informace u vedoucí školní jídelny na tel.: 235 314 514

Duha

MŠ Laudova
se speciálními třídami

Opuková

Sluníčko

Fialka

ZUŠ Blatiny přeje všem věrným posluchačům a divákům šťastný nový 
rok a mnoho úspěchů v osobním životě.

Také v letošním roce pro vás budeme připravovat mnoho koncertů 
a představení, na které jste byli doposud zvyklí. Vaše hojná účast je 
největší odměnou pro naše začínající umělce a jejich pedagogy. Věří-
me, že nám zachováte svou přízeň i v tomto roce. 

O konání našich akcí v roce 2017 se můžete dozvědět  
na www.zusblatiny.cz, na vývěsce školy či prostřednictvím  
měsíčníku Řepská sedmnáctka.

Děkuje všem, kteří se podílejí na dobrých výsledcích a reprezentaci 
Základní umělecké školy Blatiny.

Vedení ZUŠ Blatiny

KONCERT Y	V	ZUŠ	–	LEDEN

Pondělí	23.	1.	2017	v	18	hodin
KONCERT	FLÉTNOVÉ	TŘÍDY	MgA.	LENKY	CHMELOVÉ

Koncertní sál ZUŠ Blatiny, Španielova 1124, Praha 6 - Řepy

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

ZUŠ	BLATINY

		PF 2017
Zazpívat vám přijdou děti ze Základní školy genpor. Františka Peřiny, tak 
zněl vzkaz z Centra sociálně zdravotních služeb.
A my členové klubu jsme se už nemohli dočkat 14. prosince, kdy se měl 
koncert uskutečnit. Štěbetání dětských hlásků se nedá přeslechnout. Dveře 
se otevřely a usměvavé dětičky v čele s učitelkou mgr. kalinovou vstoupi-
ly k nám do zasedačky kC Průhon. Přivítali jsme je potleskem a po uvítání 
předsedkyní klubu koncert mohl začít. Dětské zpívání je ten nejhezčí dárek, 
který jsme v čase adventním dostali. Za kytarového doprovodu mgr. kalino-
vé nás dětičky odměnily nádhernými koledami, písničkami a tanečky pod 

vánoční stromeček. koncertní zpívání bylo doplněno hrou na dva akordeo-
ny. náročné skladby zvládli sólisté na akordeon bravurně. Potlesk a velké 
„bravo“ pro mladinké umělce. Poslechnout si své děti a vnoučata přišli i je-
jich maminky, babičky a dědové. Rádi jsme je také mezi sebou uvítali. A jaký 
by to byl vánoční koncert bez koledy „narodil se kristus Pán“. Spolu s dětmi 
jsme si zazpívali „Z růže kvítek vykvet nám, radujme se“. Radovali jsme se 
společně, naši místopředsedové lojzík a míra odevzdali dětem čokoládky 
a paní učitelce kytičku, poděkovali za nádherný zážitek pro nás a věříme, 
že i pro ně. Dětičky měly ještě pro nás překvapení – ručně vyrobená světél-
ka k Vánocům, které nám darovaly. náš místopředseda Josef Procházka byl 
překvapený, když k němu s dárečkem přistoupila pěkná holčička s pozdra-
vem od svého tatínka, místostarosty martina marka. 
Všem moc děkujeme za potěšení, kterého se nám dostalo od nám nejmi-
lejších dětských hlasů až po přání k Vánocům a novému roku od mgr. ka-
linové.

Ing. Mária Szitányiová  

Předvánoční koncert dětí 
pro Klub seniorů Řepy

Foto: -ras-
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Podzimní část sezóny 2016-2017 je za námi. O konečném postavení našich 
týmů v tabulce se můžete dočíst na našich webových stránkách www.
fotbalrepy.cz, které jsou nyní pravidelně aktualizovány. Všechny týmy si 
vedly dobře a moc se snažily a jejich postavení je po podzimu výborné. 

U nejmladších kategorií se tabulky nevedou a trenéři se u nich soustředí 
hlavně na vlastní hru a ne na výsledek. Dle jejich hodnocení, které 
proběhlo na schůzce všech trenérů v měsíci listopadu, dělali hráči 
trenérům velkou radost. Jelikož máme mezi týmy stále „díru“ a chybí 
nám dorosty, je hodně důležité si vytvořit velkou hráčskou základnu 
a z té si vychovat vlastní hráče. Díky dobré práci trenérů mládeže se 
to daří. no a vypadá to, že už v následující sezóně budeme mít mladší 
dorost. Paráda. náš dospělý „A“ tým si drží střed tabulky, což je dobrý 
výsledek na to, že těsně před sezónou jsme řešili roli hlavního trenéra. 
Té se ujal Petr Žmolil. I tady je důležité, že má klub i rezervní „B“ tým, 
jehož hráči pravidelně doplňují právě „A“ tým. Je však znát, že za 
poslední dva roky jsme si díky zmiňované díře mezi týmy nevychovali 
svoje vlastní hráče, kteří by právě dospělé týmy doplnili. Pozitivní však 
je, že se stále častěji ozývají hráči, kteří v klubu v minulosti působili 
a z nějakého důvodu aktivní činnost přerušili.  

nyní bychom rádi poděkovali všem příznivcům za podporu a fandění 
při našich domácích zápasech všech týmů, která nebyla vůbec malá. 
moc děkujeme. Dále bychom chtěli touto cestou moc poděkovat 
za spolupráci naší městské části Prahy 17, která náš klub finančně 
podporuje, zajišťuje vyvěšování zápasových plakátů do vývěsek městské 
části. Dále nám pravidelně vydává v měsíčníku „Řepská 17“ aktuální 
zprávy, informace a upoutávky na akce konané naším fotbalovým 
klubem. Velké díky. Dále děkujeme za finanční podporu našim hlavním 
sponzorům firmě AVe odpadové hospodářství a firmě  hOlkIn. Školce 
Želvička za materiální zajištění sportovních workshopů.

TJ Sokol Řepy 
fotbal informuje

nakonec bychom vás rádi pozvali na nejbližší velkou akci, kterou po-
řádáme, a to na	„SPORTOVNÍ	ZÁBAVU“,	která	se	bude	konat	v	sobo-
tu	dne	28.	1.	2017	od	20	hodin	(viz	plakát). Všichni jsou moc zváni. 
k tanci nám bude hrát skupina SkleP mISTR. čeká nás tombola, taneční 
vystoupení. novinkou bude vyhlášení nejužitečnějších hráčů jednotli-
vých ročníků, které vyberou jednotliví trenéři. Tak neváhejte a přijďte 
se bavit a zároveň podpořit náš klub, abychom mohli prostředí, ve kte-
rém se pohybujeme, dále zvelebovat a hráči byli pyšní, že hrají právě za 
náš klub TJ Sokol Řepy. 

Sportu zdar a fotbalu zvlášť!
TJ Sokol Řepy-FOTBAL

Přípravky míčových her 
Basketbalová akademie Sparta Praha ve spolupráci se ZŠ gen-
por. Fr. Peřiny (Socháňova, laudova) a ZŠ J. Wericha za podpory 
městské části Praha 17 otevřely v letošním školním roce příprav-
ky pro žáky 1. stupně. Tyto přípravky jsou vedeny trenéry naší 
akademie a děti si v nich osvojují základy atletiky, gymnastiky 
a míčových her. Potěšujícím zjištěním je fakt, že o tyto příprav-
ky je velký zájem, což dokazuje i účast na prvním turnaji, který 
naše akademie zorganizovala 17. 11. 2016 a zúčastnilo se ho cca 
80 dětí z řepských přípravek.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat městské části Praha 17 
i vedení jmenovaných škol za součinnost a podporu při otevření 
těchto přípravek a těšíme se na další spolupráci.

Za BA Sparta J. Geršl Foto: Archiv BA Sparta

Muzete se
tešit na kapelu

Sklep-Mistr a tombolu

Vstupné
150 Kc

konající se v sobotu 28. 1. 2017 

od 20 hodin v Sokolovne Repykonající se v sobotu 28. 1. 2017 

od 20 hodin v Sokolovne Repy
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Všem trenérům a jejich asistentům děkujeme, za odvedenou práci 
u jednotlivých týmů, že tráví svůj volný čas na trénincích, zápasech 
a vlastně i při přípravě na jednotlivé tréninkové jednotky či zápasy 
a předávají své zkušenosti dál. Do nového roku vám trenérům, asi-
stentům, hráčům, fanouškům a celé městské části Praha 17 
přejeme hodně úspěchů, pohody, štěstí, které k fotbalu 
také patří a hlavně hodně zdraví a lásky.



Z kulturního řepského dění
V dnešní historické rubrice chci navázat na prosincové číslo, kde jsem se 
věnoval především kultuře, dokladované na historických plakátech. Zřej-
mě tyto dobové klenoty měly u vás čtenářů úspěch. Při setkání se seniory 
dne 15. prosince minulého roku v Centru sociálně zdravotních služeb jsem 
byl požádán o zveřejnění dalších, především divadelních. 
Divadelních, z kterých by bylo zřejmé, jaké operety v nastudování třech 
místních ochotnických spolků se za první republiky hrály. můj archiv jich 
obsahuje mnoho, bohužel žádný, který by byl k tomuto měsíci, tedy k led-
nu. možná to bylo způsobeno dobou, kdy divadelníci nastudovávali svůj 
repertoár, aby divadelní sezonu zahájili ihned po masopustu. nevím, ne-
boť v ostatních měsících se těchto plakátů dochovalo velmi mnoho. Slibu-
ji, že v dalším, tedy únorovém čísle je opráším a některé zveřejním.  

Jeden z mála plakátů ze Silvestra roku 1936, zvoucí 
na lednové Sokolské Šibřinky v roce 1937.
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Na přání vás, rodáků, také zveřejňuji družstvo žákyň Sokola Řepy na foto-
grafii ze 40. let minulého století. Pokud někdo z potomků těchto dívek své 
předky poznává, budu rád, když mi některé pomůžete odtajnit.

Plakát na stejnou 
společenskou akci 

o 10 let později, 
tedy v roce 1947.

Plakát zvoucí na nedělní odpolední čaje, kdy 
ještě hrála živá hudba. Dnes tyto akce vytlačila 
reprodukované hudba, tedy „Disco“.

Text a foto Jaroslav Hájek, zástupce starostky

Závěrem dnešní číslo Řepské sedmnáctky také tak trochu zneužiji. Vím, že se toto periodikum dostává i do rukou zličínských čtenářů. V roce 1937 – 1938 
vycházel plátek s názvem „hlasatel Řep a Zličína“. Proto vás velmi prosím, kdo byste někde na půdě či kůlně po svých předcích nějaké toto číslo měl, 
žádám vás o krátké vypůjčení. Dáme ho do elektronické podoby a ihned vrátíme. Obohatíte tím archiv pro další generace. Předem velké díky.
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Jak praví známé české přísloví – „leden, za kamna vlezem“.  Pokud byste si 
to však přeci jen chtěli rozmyslet a leden strávit trochu aktivněji, nabízíme 
vám tip na krátkou, ale zajímavou procházku.
Protože je leden měsícem většinou mrazivým, nebudeme vás lákat k vel-
kým turistickým výkonům. Pokud ale máte malé děti nebo se zkrátka rádi 
bojíte a láká vás historie staré Prahy, jistě budete spokojeni. A co je tedy 
naším dnešním cílem? Vydejme se do muzea pražských pověstí a straši-
del. Z Řep se sem nejsnadněji dostanete tramvají č. 9 nebo 10 k Andělu, 
kde přesednete na tramvaj číslo 12 nebo 20, která vás zaveze na zastávku 
malostranská. Odtud se vydáte mosteckou ulicí směrem ke karlovu mostu 
a po levé straně na vás již čeká vstup do tajemných dob minulých. 

V muzeu najdete 
nejprve část pří-
zemní, která je 
interaktivní a po-
těší návštěvníky 
všech věkových 
kategorií. můžete 
si zde přečíst ne-
spočet tajemných 
příběhů, které 
vás přenesou do 
tajemných uliček 

staré Prahy a poodhalí tajemství, 
o kterých jste neměli ani ponětí. Sa-
mi si budete moci doslova „osahat“ 
tajemné předměty, uslyšíte hrát tó-
ny varhan ze Svatovítského chrámu, 
uvidíte strašidla vystupující ze zdi, 
můžete si zahrát divadlo nebo se 
na chvíli převtělit do bájné kněžny 
libuše a kochat se představami, ve 
kterých „viděla město veliké, jehož 
sláva hvězd se bude dotýkat“. Pokud 
se rádi trochu bojíte, vstoupíte o pa-
tro níž, do uličky duchů, zde potká-
te mnohá strašidla, o kterých jste si 
přečetli nahoře, tváří v tvář. Z muzea 
pak můžete příjemnou procházkou zamířit na karlův most nebo třeba na 
kampu.
A to není vše. Pokud se chcete za strašidly vydat ještě dál, stačí se objed-
nat na některou ze strašidelných vycházek, které muzeum pořádá. nudit 
se určitě nebudete a to své si tady vyberou jak rodiny s dětmi, tak všichni 
„dospěláci“. Podrobnosti najdete na www.muzeumpovesti.cz. Tak hezké 
zážitky!

-ras-

Kdo se bojí, nesmí do Prahy za strašidly…

Foto: -ras-

Foto: -ras-

KrolMusova – Tato ulice v horní části staré řepské zástavby má již třetí pojmenování. nejdříve 
(od roku 1935) nesla název Tyršova, pak asi v 50. letech změnila svůj název na Dvořákovu a v le-
tech 1968 až 1973, po připojení Řep k hlavnímu městu, byla změněna na dnešní krolmusovu.
Václav krolmus se narodil v roce 1790 (některé prameny uvádí 1787) v Březince u Bělé pod 
Bezdězem. Po absolvování bělské klášterní školy a gymnasia v kosmononosích vystudoval fi-
losofii na karlově universitě. V kněžském ústavu v litoměřicích se stal kazatelem a knězem. 
Působil ve farách středních čech. Ze Zvíkovce se kvůli sporům přestěhoval do Prahy. V ro-
ce 1848 se stal členem národního výboru a československé sekce Slovanského sjezdu. Zemřel 
roku 1861 v Praze.
Od mládí byla jeho největší radostí a vášní archeologie, sběr lidových obyčejů a slovesností. Byl 
vídán v okolí Prahy při sběru střepů starých nádob a kostí. Rád se na svých toulkách dával do řeči 
s místními lidmi. Obohatil svými nálezy národní muzeum v Praze. Věřil, že původní obyvatelé 
čech byli Praslované pocházející z Indie. Z jeho činnosti spisovatelské připomeňme „Staročeské 
pověsti, zpěvy, hry, obyčeje, slavnosti a nápěvy ohledem na bájesloví česko-slovanské“ nebo 
„kronyka čili dějepis wšech powodní poslaupných let“.

Jan Bösser

Krolmusova
ŘEPY – PraHa 6

Foto: Jan Bösser

uličník – Slovo závěrem
Vážení čtenáři!
Uličník, který byl od ledna 2010 součástí téměř každého čísla Řepské se-
dmnáctky, dnes končí. Za těch sedm let jsem křížem krážem prošel všech 
65 ulic a uliček v naší obci a seznámil se s některými z vás. musím poděko-
vat paní heleně kupcové – historičce umění, která mi zpracovala mnoho 
„výtvarných ulic“. Další dík patří kolegovi Jaroslavu hájkovi – znalci his-
torie Řep, na kterého jsem se často obracel, anebo alespoň listoval, v jeho 
(a Jiřího Svobody) „knize o Řepích“.
Do Uličníku jsem nezahrnul ulice k mohyle a  Řepskou. nepatrně sice za-
sahují do katastru Prahy 17, ale v té malé části není jediná adresa. Patří 
k Ruzyni.
V mapách můžeme narazit na ulici holanovu a lehotského. První je od-
bočkou z ulice na moklině k bytovým domům a druhá vede ze Socháňovy 
k Základní škole genpor. Františka Peřiny. Asi se kdysi s nimi počítalo, ale 

nikdy nebyly ve skutečnosti – v terénu – označeny, takže jsem o nich též 
nepsal. 
na závěr bych si dovolil malou statistiku a „nej“. nejkratší uličkou s ne-
celými padesáti metry je Dobnerova v horních starých Řepích, hned za ní 
jsou Prefátova a k motolu. nejdelší je jednoznačně karlovarská, měřící na 
území Řep více než dva kilometry. Její značná část ale patří k Řepům jen 
jednou stranou. nejdelší „vnitrořepská“ je Slánská a Žalanského – obě ko-
lem 1 a půl kilometru. Z 65 ulic je jen jedna třetina sídlištních – zbytek 
najdeme ve starší zástavbě. Většina ulic má jednoslovný název, 14 dvou-
slovný – hlavně díky předložkám k, ke, U, na a Pod. Trojslovné jsou jen 
dvě – na Bělohorské pláni a ke kulturnímu domu. nejvíce písmen má ve 
svém názvu ulice Podkrkonošských tkalců a na Bělohorské pláni. nejkratší 
název má hekova a Šímova. náměstí ani nábřeží Řepy nemají.
Doufám, že jsem žádnou ulici nevynechal a pokud v budoucnu vznikne 
a bude v Řepích pojmenována nová, rád se na okamžik k napsání dalšího 
Uličníku vrátím.

Jan Bösser



NABÍDKA KURZŮ KC PRŮHON  
VE šKOlNÍM ROCE 2016 - 2017
HUDBA, TANEC, DIVADLO

•	 sólový	zpěv,	sborový	zpěv - pro 

děti od 6 let, lektorka Mgr. MgA. Eva 

Kováříková 45 min / 1800 Kč)  

•	 sólový	zpěv	(klasika,	populár) - pro 

děti od 6 let i dospělé (45 min / 

1800 Kč děti, 2800 Kč dospělí)

•	 klavír,	keyboard,	flétna,	klarinet,	

saxofon,	housle,	kytara,	bicí	- pro 

děti od 6 let (podle nástroje) i pro 

dospělé (45 min / 1800 Kč děti, 

2800 Kč dospělí)

•	 hudební	přípravka - pro děti 5 až 8 

let (45 min / 1000 Kč) 

•	 PIŠKOTKY - tanec a balet pro děti 

od 5 let (120 min / 1200 Kč)         

•	 SEDMIKRÁSKY - mažoretky pro 

dívky od 5 let (60 min / 900 Kč)       

•	 MATENÍČEK - folklorní taneční 

přípravka pro děti 4 až 6 let  

(60 min / 900 Kč)   

KERAMIKA, VÝTVARKA, FOTO
•	 keramika - pro děti od 6 let a pro 

dospělé (90 min / 1400 Kč děti, 
2100 Kč dospělí) 

•	 TVOŘÍLCI - tvoření pro předškoláky 
od 4 let (90 min / 1200 Kč) 

•	 výtvarná	výchova - pro školáky  
(90 min / 1200 Kč)

•	 sochařská	tvorba	- pro studenty  
a pro dospělé (120 min / 2700 Kč) 
- lektor ak. sochař Vojtěch Malaník 

•	 kresebná	tvorba - pro studenty  
a pro dospělé (120 min / 2700 Kč) 
- lektor ak. sochař Vojtěch Malaník 

CVIČENÍ, JÓGA 
•	 cvičení	pro	děti	- 4 až 7 let  

(45 min / 800 Kč)
•	 aerobik	pro	dívky	rekreační  

- 7 až 12 let (60 min / 900 Kč) 
•	 aerobik	pro	dívky	soutěžní  

- 7 až 12 let (120 min / 1400 Kč) 
•	  sportovky - pro kluky i holky  

6 až 9 let (90 min / 1000 Kč) 

PRO NEJMENŠÍ  

•	 cvičení	pro	rodiče	s	dětmi okolo  

2 let (45 min / 900 Kč) 

•	 ŠIKULKY - výtvarná výchova pro 

rodiče s dětmi okolo 2 let  

(60 min / 1000 Kč) 

•	 BROUČEK - předškolková 

kombinovaná přípravka pro děti 

od 2 do 3 let, pondělí až pátek 

dopoledne (240 min / 200 Kč za 

1 lekci)

 JAZYKY   

•	 angličtina,	němčina,	

francouzština,	španělština - pro 

dospělé (90 min/ 1800 Kč)

TURISTIKA   

•	 ŤAPKA - turistický oddíl pro děti  

od 6 let (60 min / 800 Kč) 

Kurzy	probíhají	v období	školního	roku,	zpravidla	1x	týdně	v uvedeném	časovém	rozsahu.	Přihláška	je	na	celý	školní	rok,	
kurzovné	se	hradí	za	každé	pololetí	zvlášť.	Ceny	jsou	za	pololetí,	není-li	uvedeno	jinak.	Informace	o	volných	místech:	www.
pruhon.cz/kurzy,	kurzy@pruhon.cz,	tel.	601 324 846	nebo	osobně	v	kanceláři	č.	2,	denně	10:30	–	19:00	hod.

•	 cvičení	pro	dospělé	- 6 různých 
lekcí týdně - tabata (HIIT), bosu 
dynamic, power jóga, body form, 
balanční cvičení, pilates (60 min / 
70 Kč za 1 lekci) 

•	 integrální	jóga	- pro dospělé 
pokročilé (90 min / 1.300 Kč) 

•	 jóga	v	denním	životě	- pro dospělé 
začátečníky a mírně pokročilé (105 
min / 1.400 Kč)

•	 jóga	v	denním	životě	pro	podporu	
vitality - pro dospělé (105 min / 
1.400 Kč)  

•	 cvičení	proti	bolestem	zad	- 
dopoledne (60 min / 1.200 Kč)

•	 ranní	jemná	jóga - dopoledne (60 
min / 1.200 Kč) NOVĚ	OD	ÚNORA!	
Pomalé a klidné cvičení pomocí 
jednoduchých pozic a správného 
dýchání. Působí blahodárně na celé 
tělo a příjemně naladí pro zbytek 
dne. Vhodné pro všechny bez 
ohledu na věk či zdatnost. 

Láska
a tělo
17/1/2017
Divadelní představení podle 
knihy Arnošta Lustiga

17. ledna 2017 ve 20:30 hod, KULTURNÍ CENTRUM Průhon, SPOLEČENSKÝ SÁL, 
Socháňova 1220/27, 163 00 Praha 17 – Řepy, WWW.PRUHON.CZ, TEL. vstupenky: 
+420 601 324 852, e-mail: vstupenky@pruhon.cz, vstupné: 80/100 kč

A4_kurzy_Leden_2017.indd   1 22.12.16   11:14

pronajmy@pruhon.cz

+420 724 057 699

Plocha: 87 m2

Cena: 150 Kč/1 m2/hod

Plocha: 167 m2

Kapacita: 110 míst
Cena: 300 Kč/hod

Plocha: 29+31 m2

Kapacita: 12-24 míst
Cena: od 100 Kč/hod

Foyer_

_Společenský sál

Školící  
místnosti___

Ať máte v plánu jakoukoliv akci, najdeme 
pro vás řešení pro její realizaci. Moderní 
prostory k pronájmu v KC Průhon a Sokolovně 
Řepy lze využít pro akce jakéhokoliv rozsahu, 
od malých až po ty velké. Většinu z nich je 
navíc možné přizpůsobit tak, aby co nejvíce 

NABÍDKA PROSTOR KC PRŮHON
odpovídaly vašim potřebám. Nezáleží, 
jestli plánujete firemní školení, chcete 
naplno využít váš volný čas nebo byste 
rádi uspořádali velkolepou kulturní akci. 
Prostory se dají využít pro nejrůznější účely. 
Stačí si jen vybrat. 

Plocha: 22 m2

Cena: 150 Kč/hod  

Fotoateliér_____

Fotoateliér nabízí širokou škálu 
profesionálního vybavení, se kterými 
bude realizace vašich kreativních 
nápadů hračka. Ateliér KC Průhon 
je vhodný pro focení portrétů, 
rodinné a dětské fotografie, ale také 
pro produktové fotky a celou řadu 
dalších fotografických žánrů.

Plocha: 17 až 20 m2

Cena: 150 Kč/hod

Hudebna_

Plocha: 200 m2

Kapacita: 150-200 míst
Cena: od 550 Kč/hod

Sokolovna Řepy_____

Sál je vhodný pro pořádání hudebních 
akcí, divadel, plesů, tanečních a celou 
řadu dalších akcí. Dispozice společenského 
sálu je možné přizpůsobit dle potřeby 
na divadelní, stolové nebo jakékoliv jiné 
uspořádání. 

Cena: 1 000 Kč (paušál)

Bar v Sokolovně__

Uzamykatelný bar je situovaný ve 
společenském sále Sokolovny Řepy. 
Po dobu pronájmu je zde k dispozici 
výčepní zařízení, presovač, lednice  
a výrobník ledu.

Na vaše akce zajistíme zábavný program, vystoupení umělců, 
hudebních skupin, moderátora, hostesky, apod. Dále nabízíme 
zajištění občerstvení, degustace a kompletní catering.

Cena: dohodou
Zajištění programu+catering

A4 PRUHON PRONAJMY_rijen_16.indd   1 21.09.16   0:45



NABÍDKA KURZŮ KC PRŮHON  
VE šKOlNÍM ROCE 2016 - 2017
HUDBA, TANEC, DIVADLO

•	 sólový	zpěv,	sborový	zpěv - pro 

děti od 6 let, lektorka Mgr. MgA. Eva 

Kováříková 45 min / 1800 Kč)  

•	 sólový	zpěv	(klasika,	populár) - pro 

děti od 6 let i dospělé (45 min / 

1800 Kč děti, 2800 Kč dospělí)
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dospělé (45 min / 1800 Kč děti, 

2800 Kč dospělí)
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let (45 min / 1000 Kč) 

•	 PIŠKOTKY - tanec a balet pro děti 

od 5 let (120 min / 1200 Kč)         

•	 SEDMIKRÁSKY - mažoretky pro 

dívky od 5 let (60 min / 900 Kč)       

•	 MATENÍČEK - folklorní taneční 

přípravka pro děti 4 až 6 let  

(60 min / 900 Kč)   

KERAMIKA, VÝTVARKA, FOTO
•	 keramika - pro děti od 6 let a pro 

dospělé (90 min / 1400 Kč děti, 
2100 Kč dospělí) 

•	 TVOŘÍLCI - tvoření pro předškoláky 
od 4 let (90 min / 1200 Kč) 

•	 výtvarná	výchova - pro školáky  
(90 min / 1200 Kč)

•	 sochařská	tvorba	- pro studenty  
a pro dospělé (120 min / 2700 Kč) 
- lektor ak. sochař Vojtěch Malaník 

•	 kresebná	tvorba - pro studenty  
a pro dospělé (120 min / 2700 Kč) 
- lektor ak. sochař Vojtěch Malaník 

CVIČENÍ, JÓGA 
•	 cvičení	pro	děti	- 4 až 7 let  

(45 min / 800 Kč)
•	 aerobik	pro	dívky	rekreační  

- 7 až 12 let (60 min / 900 Kč) 
•	 aerobik	pro	dívky	soutěžní  

- 7 až 12 let (120 min / 1400 Kč) 
•	  sportovky - pro kluky i holky  

6 až 9 let (90 min / 1000 Kč) 

PRO NEJMENŠÍ  

•	 cvičení	pro	rodiče	s	dětmi okolo  

2 let (45 min / 900 Kč) 

•	 ŠIKULKY - výtvarná výchova pro 

rodiče s dětmi okolo 2 let  

(60 min / 1000 Kč) 

•	 BROUČEK - předškolková 

kombinovaná přípravka pro děti 

od 2 do 3 let, pondělí až pátek 

dopoledne (240 min / 200 Kč za 

1 lekci)

 JAZYKY   

•	 angličtina,	němčina,	

francouzština,	španělština - pro 

dospělé (90 min/ 1800 Kč)

TURISTIKA   

•	 ŤAPKA - turistický oddíl pro děti  

od 6 let (60 min / 800 Kč) 

Kurzy	probíhají	v období	školního	roku,	zpravidla	1x	týdně	v uvedeném	časovém	rozsahu.	Přihláška	je	na	celý	školní	rok,	
kurzovné	se	hradí	za	každé	pololetí	zvlášť.	Ceny	jsou	za	pololetí,	není-li	uvedeno	jinak.	Informace	o	volných	místech:	www.
pruhon.cz/kurzy,	kurzy@pruhon.cz,	tel.	601 324 846	nebo	osobně	v	kanceláři	č.	2,	denně	10:30	–	19:00	hod.

•	 cvičení	pro	dospělé	- 6 různých 
lekcí týdně - tabata (HIIT), bosu 
dynamic, power jóga, body form, 
balanční cvičení, pilates (60 min / 
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•	 jóga	v	denním	životě	- pro dospělé 
začátečníky a mírně pokročilé (105 
min / 1.400 Kč)

•	 jóga	v	denním	životě	pro	podporu	
vitality - pro dospělé (105 min / 
1.400 Kč)  

•	 cvičení	proti	bolestem	zad	- 
dopoledne (60 min / 1.200 Kč)

•	 ranní	jemná	jóga - dopoledne (60 
min / 1.200 Kč) NOVĚ	OD	ÚNORA!	
Pomalé a klidné cvičení pomocí 
jednoduchých pozic a správného 
dýchání. Působí blahodárně na celé 
tělo a příjemně naladí pro zbytek 
dne. Vhodné pro všechny bez 
ohledu na věk či zdatnost. 

Láska
a tělo
17/1/2017
Divadelní představení podle 
knihy Arnošta Lustiga

17. ledna 2017 ve 20:30 hod, KULTURNÍ CENTRUM Průhon, SPOLEČENSKÝ SÁL, 
Socháňova 1220/27, 163 00 Praha 17 – Řepy, WWW.PRUHON.CZ, TEL. vstupenky: 
+420 601 324 852, e-mail: vstupenky@pruhon.cz, vstupné: 80/100 kč
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Plocha: 167 m2

Kapacita: 110 míst
Cena: 300 Kč/hod

Plocha: 29+31 m2

Kapacita: 12-24 míst
Cena: od 100 Kč/hod

Foyer_
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Školící  
místnosti___

Ať máte v plánu jakoukoliv akci, najdeme 
pro vás řešení pro její realizaci. Moderní 
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Řepy lze využít pro akce jakéhokoliv rozsahu, 
od malých až po ty velké. Většinu z nich je 
navíc možné přizpůsobit tak, aby co nejvíce 

NABÍDKA PROSTOR KC PRŮHON
odpovídaly vašim potřebám. Nezáleží, 
jestli plánujete firemní školení, chcete 
naplno využít váš volný čas nebo byste 
rádi uspořádali velkolepou kulturní akci. 
Prostory se dají využít pro nejrůznější účely. 
Stačí si jen vybrat. 
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Cena: 150 Kč/hod  

Fotoateliér_____

Fotoateliér nabízí širokou škálu 
profesionálního vybavení, se kterými 
bude realizace vašich kreativních 
nápadů hračka. Ateliér KC Průhon 
je vhodný pro focení portrétů, 
rodinné a dětské fotografie, ale také 
pro produktové fotky a celou řadu 
dalších fotografických žánrů.

Plocha: 17 až 20 m2

Cena: 150 Kč/hod

Hudebna_

Plocha: 200 m2

Kapacita: 150-200 míst
Cena: od 550 Kč/hod

Sokolovna Řepy_____

Sál je vhodný pro pořádání hudebních 
akcí, divadel, plesů, tanečních a celou 
řadu dalších akcí. Dispozice společenského 
sálu je možné přizpůsobit dle potřeby 
na divadelní, stolové nebo jakékoliv jiné 
uspořádání. 

Cena: 1 000 Kč (paušál)

Bar v Sokolovně__

Uzamykatelný bar je situovaný ve 
společenském sále Sokolovny Řepy. 
Po dobu pronájmu je zde k dispozici 
výčepní zařízení, presovač, lednice  
a výrobník ledu.

Na vaše akce zajistíme zábavný program, vystoupení umělců, 
hudebních skupin, moderátora, hostesky, apod. Dále nabízíme 
zajištění občerstvení, degustace a kompletní catering.

Cena: dohodou
Zajištění programu+catering
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INZERCE

30

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 :)

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

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

VETERINÁRNÍ KLINIKA

Od roku 1999

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

Řepy
KUPÓN

největší síť nejoblíbenějších fitness | trenérka v kruhu kontroluje
správnost cvičení | efektivní kruhový trénink |betterbelly specialista 
na hubnutí bříška | POUZE PRO ŽENY

TEL 702 021 001

TRÉNINK ZDARMA!
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SluŽBY
•  MALOVÁNÍ,	TAPETOVÁNÍ,	lepení	stropních	podhledů,	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•  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

•  	 	 	 	 	 	 !!	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

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

•  !!!	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

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

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

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

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

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

•  HODINOVÝ	MANŽEL, mAlOVÁní, ŠTUkOVÁní, 
kOmPleTACe  nÁByTkU. f.seher@seznam.cz	
 Tel.:	603	305	211

•  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

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

BYTY, nEMOVITOSTI
•  GARÁŽ	PRONAJMU	V Ul. mAkOVSkÉhO.	 Tel.:	602	335	825

•  PRODÁM	ZAHRÁDKU	V ZAhRÁDkÁŘSkÉ kOlOnII 
U BOROVIček. 	 Tel.:	724	110	540

•  NEKUŘÁCKÝ	PÁR	HLEDÁ	NÁJEM	MENŠÍHO	BYTU	
U	MHD.	nejlépe 1+kk až 2+1. nastěhování po dohodě, 
nejlépe po část. rekonstrukci. na zařízení nezáleží. 
Za případnou nabídku děkuji.  Tel.:	605	845	088

•  POPTÁVÁM	BYT	PRO	RODINU	S	JEDNÍM	DÍTĚTEM, ihned 
možné se stěhovat, ale nespěcháme. Ideálně na 2 roky 
nebo i více. 2+1 - 3+1 do 15 tis. vč. pop. Výhodou lodžie 
nebo balkon.		 Tel.:	603	789	381
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školka MODŘÍNEK
Ovocná 26, Praha 6 - Ruzyně

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

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

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

REKONSTRUKCE KOUPELEN A KOMPLETNÍ  
PŘESTAVBY BYTŮ.  

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

Tel.: 777 317 278

Zveme Vás na
KLUB ANGLICKÉ KONVERZACE

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

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

www.pochoden-praha.cz

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

OPRAVA A PRODEJ CHLADNIČEK A MRAZNIČEK
opravy spotřebičů provádíme v bytech zákazníků

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

OPRAVY ELEKTRONIKY A PRAČEK
251 610 329   www.opravujeme.cz
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Adresa: www.studiogernetic.cz
Slánská 381/10, Praha 6-Řepy Otevírací doba dle objednání. Otevřeno i o víkendu.
(křižovatka Slánská-Plzeňská) Telefon recepce: 235 325 659 nebo 602 501 191

Kosmetické studio GERnétic

Nabízíme vám:
 Péči o obličej, tělo a poprsí.
 Intenzivní omlazující kúry.
 Zeštíhlující a anticelulitidní zábaly.
  Ošetření akné a dalších kožních problémů.
 Hlubokou relaxaci a pohodu.
 Prodej kosmetiky GERnétic.
 Kosmetickou poradnu.

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

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.


