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Protihlukový tunel Slánská
Živé přenosy ze zastupitelstev
Vánoční stromky do popelnice nepatří
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Úřední hodiny
Úřadu MČ Praha 17
Žalanského 291, Španielova 1280,
Makovského 1141, Bendova 1121:
Pondělí 8.00–12.00/13.00–17.30
Středa
8.00–12.00/13.00–18.30
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
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Úvodní slovo
Ufff... Takto si odfrklo mnoho z nás po vánočních svátcích a novoročních oslavách. Ať už chceme
nebo ne, předvánoční období je náročné jak pro naše peněženky, tak pro naše bříška. Leckdo se
tak těší na nový rok, že se zase všechno vrátí do normálu a ba co víc, že ho čeká rok plný pozitivních
změn a zlepšení. Někdo se předsevzetím vyhýbá, někdo je potřebuje a někdo je dokonce miluje.
Podle statistik si předsevzetí dává do nového roku třetina Čechů. Ať už patříte k té či oné skupině,
myslím, že úkolem nás všech je v dnešní moderní a uspěchané době naučit se být více ohleduplní.
Ať už k přírodě, okolí, rodině či kolegům, ale především sami k sobě.
Věřím, že vedení naší městské části se v roce 2019 bude snažit vytvářet pro své občany přátelské
prostředí bohaté na setkávání a kulturní akce. A jak je vidět z obsahu našeho měsíčníku, o aktivity
v Řepích opravdu nebude nouze. Nebojte se pustit do něčeho nového. Zapište se do výuky ruštiny
nebo italštiny, přihlaste své děti na nové hudební kroužky KD Bílá Hora, zúčastněte se dětského
bazaru či zajděte na výstavu v KC Průhon.
Místo, ve kterém žijeme, utváříme hlavně my sami. Co takhle se zapojit například do budování komunitních zahrad?
Mnoho zdraví, radosti a štěstí v roce 2019 přeje Silvie Malíková

Aktuálně z radnice
Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.repy.cz
v oblasti Samospráva nebo v listinné podobě v Odboru kanceláře starostky MČ Praha 17, Žalanského 291, Praha-Řepy.
Stanovení úředně určené místnosti a doby pro uzavírání manželství na území MČ Praha 17
v roce 2019
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 21. 11. 2018.
Dny a dobu pro uzavírání manželství na území MČ Praha 17 v roce 2019 v době od 10.00 do 13.20
hodin, v pátek, v níže uvedených termínech:
13. 09. 2019, 27. 09. 2019
17. 05. 2019, 31. 05. 2019
04. 01. 2019, 25. 01. 2019
11. 10. 2019, 25. 10. 2019
07. 06. 2019, 21. 06. 2019
08. 02. 2019, 22. 02. 2019
08. 11. 2019, 22. 11. 2019
12. 07. 2019, 26. 07. 2019
08. 03. 2019, 22. 03. 2019
06. 12. 2019
16. 08. 2019, 30. 08. 2019
12. 04. 2019, 26. 04. 2019
Smlouva o bezúplatném převodu nepotřebného majetku – speciálního hasičského
automobilu – Městské části Praha 13
Rada konstatovala, že pořízením nového speciálního hasičského automobilu se pro Městskou část
Praha 17 stává původní speciální hasičský automobil TATRA T 815 PR 2 nepotřebným majetkem.
Rada projednala a schválila smlouvu o bezúplatném převodu nepotřebného majetku – speciálního
hasičského automobilu TATRA T 815 PR 2 – Městské části Praha 13 na základě žádosti této městské
části.
Žádost ředitelky ZŠ Jana Wericha o předfinancování projektu v rámci operačního programu
Praha – pól růstu formou návratné finanční výpomoci
Zastupitelstvo se seznámilo s žádostí ředitelky ZŠ J. Wericha o předfinancování projektu v rámci
operačního programu Praha – pól růstu formou návratné půjčky.
Zastupitelstvo schválilo poskytnutí návratné finanční výpomoci 300 000 Kč na investiční výdaje
ZŠ Jana Wericha k předfinancování projektu v rámci operačního programu Praha – pól růstu.
Vyhlášení dotačního řízení v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb
a kultury pro rok 2019 a návrh na úpravu Zásad pro poskytování dotací pro rok 2019
Zastupitelstvo projednalo a schválilo vyhlášení dotačního řízení v oblasti sportu, volnočasových
aktivit, sociálních služeb a kultury pro rok 2019 a návrh na úpravu Zásad pro poskytování dotací
v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury pro rok 2019 a vypisuje od
1. 1. 2019 dotační řízení s termínem přijímání žádostí o dotace od 1. 2. 2019 a uzávěrkou přijímání žádostí do 8. 3. 2019 včetně.
PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 17 SE KONÁ 23. 1. 2019 OD 14 HODIN.
Místo konání: Kulturní centrum PRŮHON, Socháňova 1220/27, Praha 17 - Řepy.

Z RADNICE
3

Slovo starostky

Městská část
Praha 17

vám přeje vše nejlepší a mnoho
úspěchů v novém roce

2019

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

ŽIVÝ BETLÉM a PRŮVOD TŘÍ KRÁLŮ
sraz v neděli
6. ledna 2019 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.

Pranostiky na leden

Na Tři krále mnoho hvězd urodí se hodně brambor.

Suchý leden,
.
mokrý červen

Je-li na Tři krále větrno, zamíchá
se planetami a bude úrodno.

Leden studený,
duben zelený.

tě

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

Hojný sníh v lednu,
málo vody v dubnu.

nejostřejší,
Je-li leden
í.
nejplodnějš
bude roček

Milí čtenáři,
právě držíte v rukou první Řepskou sedmnáctku roku 2019, a já vám moc přeji, aby
vám byla po celý rok milým průvodcem
a informátorem o dění v naší městské části. Doufám, že v našem zpravodaji budete
i nadále nacházet spoustu zajímavého čtení
i užitečných informací a budete se k němu
rádi vracet.
Konec roku byl v naší městské části spojen
se spoustou besídek a vystoupení. Všechny programy byly opravdu výborné. Chtěla
bych touto cestou poděkovat všem pedagogům, kteří se svými žáky předvánoční akce
připravili – výsledek opravdu stál za to! Mé
díky samozřejmě patří i vystupujícím dětem
za jejich výkony a jejich rodičům za podporu svých ratolestí.
A na co se můžeme těšit v roce 2019?
Věřím, že rok 2019 přinese očekávané
otevření Sportovního centra Řepy, které
postupně vyrůstá v ulici Na Chobotě. Jeho
služby se jistě stanou příjemným zpestřením života v Řepích – ať už se jedná o aktivity sportovní, tak relaxační.
Dalším velkým projektem, na kterém pracujeme, je výstavba Domu s pečovatelskou
službou. Doufám, že v roce 2019 uděláme
další velký krok k jeho realizaci.
Ani v letošním roce nebudou chybět naše
tradiční akce, jako jsou třeba Čarodějnice
nebo Babí léto. Samozřejmě pro vás chystáme i další kulturní a sportovní události, na
kterých se jistě budeme celý rok potkávat.
Vážení čtenáři, přeji vám i všem vašim blízkým, abyste rok 2019 prožili spokojeně a ve
zdraví!
Vaše starostka
Jitka Synková
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OTÁZKA MĚSÍCE LEDNA
Téma měsíce:

Vánoční výzdoba v Praze.
Jak vnímáte pražskou vánoční výzdobu?
Myslíte, že může Praha konkurovat ostatním evropským metropolím?

Jiří Masopust

PLUS

Vánoce především představují nezapomenutelnou
atmosféru, kterou samozřejmě umocňuje vánoční
výzdoba Prahy, která nám napomáhá nastolit kouzlo
Vánoc k naplnění klidu a možnosti rozjímání v těchto slavnostních dnech.
Dovolím si tvrdit, že Praha brilantně konkuruje i zahraničním metropolím.

Vždyť Praha má své kouzlo nejen v období vánočních svátků.
Právě proto mně nezbývá než být vděčný svým předkům, kteří se rozhodli usadit v tomto charismatickém městě.
Dovolte mi, vážení čtenáři, abych vám touto cestou popřál do nového
roku mnoho štěstí, zdraví a úspěchů.

Mgr. Monika Čermáková

ODS

Děkuji za tuto otázku, Vánoce mám ráda. Co nemám
ráda je chaos, spěch a nákupní šílenství. Ráda chodím večer kolem oken, která jsou nazdobená.
Vánoční výzdoba v naší městské části mi přijde příjemně ucelená, kompaktní a rovnoměrná. Podle
mého názoru proti jiným městským částem nepůsobí kýčovitě, či přezdobeně, ale tak hezky vánočně.

Do této koncepce mi zapadá i rozsvícený řepský vánoční strom, i když
mi některé děti řekly, že by mohl být barevnější, aby se Ježíškovi lépe
hledal!
S radostí vítám, že se zdobí stromy ve školkách, školách, v soukromých
zahradách ale i jinde.
Poprvé jsme rozsvěcovali i vánoční strom při akci Zažij Řepy Adventní.

Vlasta Janecká

Aleš Poživil

Na vánoční výzdobu se těším vždy snad už od října. S nadšením pak chodím po ulicích a pozoruji
záplavu barevných světel. Pokud vezmu Prahu
jako celek, myslím, že směle může konkurovat
ostatním evropským metropolím. Jelikož jsem
rozený Pražák, je naše hlavní město pro mě krásné v každou roční dobu. Ale v období vánočních
svátků je ještě krásnější! Staroměstské náměstí
s vysokým vánočním stromem, spousta osvětlených stánků, vůně
svařáku a jiných dobrot mě vždy bezpečně slavnostně naladí.
Stejně tak si myslím, že ani Řepy v ničem nezaostávají a se svým
vánočním stromem a pěkným osvětlením se rozhodně také mají
čím pochlubit!

Vánoční výzdobu vnímám méně intenzivně než
např. moje žena, která již na konci listopadu ověsí
každé okno v našem bytě záplavou světélkujících
řetězů. Uznávám, nějaká ta výzdoba k vánočním
svátkům jistě patří, ale mě by stačila ani ne polovina toho, co máme doma…
Pokud jde o celkovou výzdobu města, myslím, že
to je podobné. Klidně bych ubral množství svítících žárovek a zejména bych ubral z davů lidí, kteří se celý prosinec
tlačí na všech vánočních trzích. Jenže – to je také přání nereálné.
Takže si myslím, že naše metropole je rozhodně vyzdobena dostatečně a směle se může rovnat všem ostatním evropským hlavním
městům.

Otázka na příští měsíc:

Řepská knihobudka.
Využíváte knihobudku v Řepích? Darujete sem knihy, nebo zde objevujete
zajímavé čtení?

Chcete-li se k otázce vyjádřit, kontaktujte redakci na e-mail: redakce@praha17.cz
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Protihlukový tunel Slánská
Investiční akce „PHS Slánská – 2. etapa“ byla oficiálně zahájena
19. 11. 2018, kdy proběhlo ze strany investora, kterým je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, předání staveniště vybranému zhotoviteli.
Tato stavba řeší náhradu protihlukového tunelu Slánská, který byl letos
demontován.
Zhotovitel zahájil činnost měřením hluku před výstavbou a přípravnými
pracemi – kácením dřevin v době vegetačního klidu. V rámci novostavby
je mimo jiné plánována náhradní výsadba vč. popínavých rostlin na vnější
straně nové protihlukové stěny.

Doprava bude v úseku mezi ulicemi Plzeňská – Čistovická vedena obousměrně, vždy v opačném jízdním pásu než ve kterém budou probíhat stavební práce.
Rád bych požádal řidiče a zejména obyvatele přilehlých domů o shovívavost a trpělivost po dobu výstavby, která bude probíhat ve dvousměnném
provozu od 6 do 22 hodin.
Investor akce PHS Slánská –
2. Etapa:

Technická správa
komunikací hl. m. Prahy, a. s.

Vybraný zhotovitel:

Metrostav a.s., divize 5, vedoucí
účastník společnosti „MTS + SWE –
Slánská PHS „

Technický dozor Investora
a koordinátor BOZP:

IBR Consulting, s. r. o.

Doba provádění:

300 kalendářních dnů

Cena dle smlouvy bez DPH:

74 970 348,35 Kč
Martin Marek,
místostarosta MČ Praha 17

Vzhledem k zimnímu období bude následovat technologická přestávka a se
zahájením hlavní stavební činnosti je počítáno v březnu 2019. Celá stavba
si samozřejmě vyžádá dopravní omezení, která budou spočívat zejména
v uzavírce vždy celého jízdního pásu, tak jak tomu bylo při nedávné demolici.

Vizualizace

Vizualizace

BYLI JSME PŘI TOM
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Mikulášská nadílka v Řepích
Svatý Mikuláš navštěvuje naší městskou část každoročně, a to hned na třech místech, aby to
nikdo neměl daleko. I v letošním roce tomu nebylo jinak.
Hned 1. prosince měly děti možnost setkat se s Mikulášem při nadílce v KC Průhon, která byla
letos spojena s dětským divadelním představením. Na všechny malé i velké návštěvníky čekala
nejdřív čertovská pohádka, ve které se všichni dozvěděli, jak to vypadá, když jsou čerti líní.
A tak se do toho musel vložit sám Lucifer a pak to byl pořádný mazec. Kromě sledování pohádky
si děti zazpívaly také koledy a pak už jen bylo třeba zavolat Mikuláše, který přišel se sladkou
nadílkou.
V neděli 2. prosince pak mikulášské
veselí pokračovalo. Zájemci si mohli
zvolit, zda jejich kroky povedou na Bílou Horu nebo do Sokolovny.
Kulturní dům na Bílé Hoře si pro všechny děti připravil diskotéku s pravým
andělem. Jak se dalo předpokládat,
nechybělo tady veselí a dobrá nálada
a samozřejmě těšení se na mikulášskou nadílku. Ani tady si čerti žádného hříšníka do pekla neodnesli a děti
si užily uvolněné odpoledne.
Řepská Sokolovna nabízela také pořádnou dávku radosti, dovádění a her.
Ani v letošním roce nechyběla spousta písniček a tanečků – a to jak těch andělských, tak pořádně čertovských! V Sokolovně byli čerti přísnější, a tak nějaké zlobivé duše dokonce skončily
v čertovském pytli! Po velké dávce prosíků a slibů o nápravě se však nakonec čerti přeci jen slitovali a nebozí hříšníci mají možnost se do dalšího roku napravit. Celé odpoledne také zpestřila
veselá pohádka „O veliké řepě“. V závěru pak už jen zbývalo očekávat příchod Mikuláše. Ani tady
děti nebyly zklamány a dočkaly se bohaté nadílky.
Nezbývá, než se těšit na další čertovské rejdění zase za rok!
-ras-

foto: -mish-
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Vánoční strom
Rozsvícení řepského vánočního stromu letos
připadlo na pátek 30. listopadu. Slavnostní
náladu jen umocnilo postupné rozsvěcení vyzdobených ulic, které proběhlo ráno, takže samotný strom byl již tou pomyslnou třešničkou
na dortu.
V 17 hodin bylo prostranství naproti Obchodnímu centru Řepy zcela zaplněné. Atmosféru
doplňovaly koledy, horký čaj, svařák a různé
dobroty ze stánků s občerstvením, které ne-

foto: -mishmohly chybět, a tak ani zima příliš nevadila. A že byla toho dne pořádná!
Na podiu nejdřív všechny přítomné přivítal tajemník úřadu Petr Loučka,
který současně uvedl starostku Jitku Synkovou. Ta následně se dvěma
dětmi za očekávaného „…tři, dva, jedna…“ rozsvítila vánoční strom. Následovala kouzelná pěvecká vystoupení dětí z MŠ Socháňova, ZŠ genpor.
Fr. Peřiny a ZUŠ Blatiny, za která ještě dodatečně jednou děkujeme.
foto: -mish-

-mish

Adventní koncerty přinesly vánoční naladění
Všechny čtyři adventní neděle nabízely, tak jak už je u nás v Řepích zvykem, možnost načerpat předvánoční atmosféru
také na adventních koncertech. Ty se konaly v kostele sv. Rodiny v Domově sv. Karla Boromejského.
Návštěvníci zde měli možnost slyšet Hornický
pěvcký sbor Kladno pod vedením Jana Makaria,
Řepský sousedský sbor pod vedením Pavla a Tomá-

foto: -ras-

še Rabasových, Smyčcový komorní orchestr Musica Alternativa pod vedením Jaroslava Kořána a Jiřího Šimáčka či soubor zobcových fléten SIRINGA.

Nad třetím adventním koncertem orchestru Musica Alternativa převzala záštitu Městská část
Praha 17.
Koncert zahájila představená Domova sestra
Konsoláta Miroslava Frýdecká společně se starostkou městské části Praha 17 Jitkou Synkovou.
Ta ve svém projevu poděkovala Domovu za skvělou spolupráci a vyjádřila svou radost, že Domov
sv. Karla Boromejského tyto adventní koncerty
již několik let organizuje. Samozřejmě nemohlo chybět ani přání radostných Vánoc a mnoho
dobrého do nového roku všem přítomným.
Koncert samotný pak přinesl krásné vánoční
naladění – zazněly např. skladby J. S. Bacha,
A. Dvořáka, Z. Fibicha a mnoho dalších. Všechny
návštěvníky jistě potěšil zejména nádherný zpěv
Stanislavy Krejzové. Slavnostní tečkou byl pak
společný zpěv koledy „Narodil se Kristus Pán…“
Příjemnou atmosféru celého podvečera ještě
podtrhly dárečky pro všechny příchozí, které vyrobili žáci řepských škol.
-ras-
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Velkoobjemové kontejnery
v LEDNU
Velkoobjemové kontejnery (VOK) budou přistavovány ve všední dny
v odpoledních hodinách od 14 do 18 hod. a o víkendu od 12 do
16 hod. Po celou dobu přistavení bude přítomna obsluha, která
bude koordinovat ukládání odpadů. VOK nebudou na daném stanovišti zůstávat přes noc. VOK jsou financovány z prostředků Magistrátu
hlavního města Prahy.
•   4. 1. 14–18 hod.

Parkoviště ul. Galandova

•   5. 1. 12–16 hod.

Park. ul. Na Moklině (u rest. U Hasiče)

•  10. 1. 14–18 hod.

Park. u objektu Bílý Beránek (Šímova)

•  11. 1. 14–18 hod.

Parkoviště Hofbauerova × Žufanova

•  19. 1. 12–16 hod.

Křižovatka ul. Laudova × K Trninám

•  24. 1. 14–18 hod.

Ke Kulturnímu domu × U Boroviček

•  25. 1. 14–18 hod.

Křižovatka ul. Laudova × K Trninám

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
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!

MĚSTSKÁ POLICIE PRAHA
Obvodní ředitelství Praha 13,
Lýskova 1593, Praha 5 - Stodůlky
V noci z 23. na 24. 11. byla provedena jedna z řady
součinnostních akcí s Policií ČR za přítomnosti příslušníků Cizinecké
policie. Tentokrát kupodivu nebyla při kontrolách zjištěna žádná osoba bez platného povolení k pobytu na území ČR.
30. 11. v 10.30 hod. na Bělohorské pláni byl hlídce
předán na vuřta nalákaný toulavý pes. S ještě mastným čenichem
blahosklonně dovolil strážníkům zkontrolovat, zda má čip nebo tetování. Protože ničím takovým nedisponoval, svezl se na další výlet
odchytovým vozem do útulku.

Dostáváte
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Pokud tomu tak není, kontaktujte redakci:
234 683 544, 720 524 688, redakce@praha17.cz

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 popelnici nebo kontejner na směsný odpad (sídliště), lze
stromky volně odložit vedle nich. Pokud ale nemáte popelnici volně
přístupnou z ulice (rodinné domy), prosíme o odložení vánočního
stromku u nejbližšího stanoviště na tříděný odpad. Stromky jsou
do vozů na komunální odpad nakládány v běžných svozových dnech
a jejich odvoz bude probíhat po celý leden a únor.
Konečná zastávka pro vánoční stromky je u odběratele, který se
zabývá zpracováním dřeva. Stromky jsou nadrceny a následně využity např. v zahrádkářském průmyslu do kompostu. 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.

• 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

CO VÁS ZAJÍMÁ
9

Ordinační
hodiny lékařů
na webu
MČ Praha 17

Živé
přenosy a záznamy
ze zastupitelstev

Na webu naší městské části byly nově aktualizovány
ordinační hodiny všech lékařů působících v Řepích.
Na webu www.repy.cz – záložka Zdravotnictví
naleznete seznam lékařských ordinací, kontaktní
telefon, adresu a ordinační hodiny.
Věříme, že vám tyto informace pomohou při
plánované návštěvě zdravotnického zařízení.
Doporučujeme se k návštěvám lékaře vždy
předem telefonicky objednat!

Od nového roku bude zasedání zastupitelstva
vysíláno živě na internetu formou videopřenosu.
Změnu jednomyslně schválili zastupitelé na svém
prosincovém jednání.
Díky úpravě jednacího řádu bude možné
videozáznam veřejně zpřístupnit
i po skončení živého přenosu.

Bližší informace najdete na webu
www.repy.cz/zastupitelstvo

Komunitní zahrada v Řepích
V Řepích vzniká nový spolek, jehož hlavním cílem je založení komunitní zahrady. Základní myšlenkou je aktivní využití jinak nevyužívaných ploch uprostřed městské části ke společnému pěstování
zeleniny a jiných plodin, a tím také posílení mezilidských vztahů
a sousedské soudržnosti. Pro lidi žijící ve městě bez vlastní zahrádky představuje komunitní pěstování jednu z příležitostí, jak získat
vlastní produkty a přiblížit se k přírodě. Navíc se mohou stát součástí komunity a překonat klasickou sousedskou izolaci.
Nejde však jen o záhonky, spolek chce také pořádat další akce jako
např. různé besedy, přednášky, dílny pro děti a dospělé, sousedská
posezení apod. Každý člen se může zapojit dle svých zájmů, možností a schopností a dávat sám podněty k činnosti.
V současné době spolek čeká na oficiální zápis u soudu. Zároveň
probíhá za spolupráce úřadu výběr nejvhodnějšího pozemku a k tomuto tématu se připravuje na leden dotazník.
První akcí v roce 2019 bude beseda na téma bioodpadu a zacházení
s ním (viz dále), na kterou jsou srdečně zváni všichni zájemci; členství ve spolku není podmínkou.
Na další měsíce jsou v plánu další dvě besedy (témata: ekozahrada,
půda, kompostování – Ekodomov; a toxické látky kolem nás –
Arnika), ev. výlet po vybraných komunitních zahradách v Praze.
Spolek stále přijímá nové členy – o přihlášku si pište
na e-mail: kzrepy@gmail.com.
Další informace na www.facebook.com/kzrepy/

Kontakty na spolek: facebook: https://www.facebook.com/kzrepy
e-mail: kzrepy@gmail.com

INFORMUJEME
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Veselé Vánoce řepským seniorům
V Řepích v současnosti působí již šest seniorských klubů,
jejichž členové se každý týden schází na svých schůzkách.
Jmenovitě v naší městské části najdeme Klub seniorů Průhon pod vedením Ivany Jelínkové, Klub aktivního stáří pod
vedením Světlany Rozkowetzové, Klub seniorů Řepy pod vedením Márie Szitányiové, Klub Gemini pod vedením Martina
Prouzy, Klub seniorů Centrum pod vedením Jitky Hanzlové
a v neposlední řadě také Klub dobré nálady pod vedením
Evy Gutové. Členové tohoto klubu se schází pravidelně každý třetí čtvrtek v měsíci na tematicky zaměřeném setkání.
Poslední týden před vánočními svátky navštívila tato pravidelná seniorská 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 klubům hodně štěstí popřál také vedoucí Centra sociálně zdravotních služeb PhDr. Jindřich Kadlec.
Gratulanti nepřišli samozřejmě s prázdnou, a tak naši senioři přijali malý dárek a kytičku. Všechna setkání probíhala
v příjemné přátelské atmosféře, nechybělo drobné pohoštění a příjemné předvánoční naladění.
-ras-

foto: -ras-

PROGRAM 14. KURZU ALFA
V ŘEPÍCH – 9. 1. – 13. 3. 2019
9. ledna 19.00 – 21.15
16. ledna 19.00 – 21.15

KDO JE JEŽÍŠ?

23. ledna 19.00 – 21.15

PROČ JEŽÍŠ ZEMŘEL?

30. ledna 19.00 – 21.15

JAK NÁS BŮH VEDE
A JAK ZÍSKAT VÍRU?

6. února 19.00 – 21.15

PROČ A JAK ČÍST BIBLI?

13. února 19.00 – 21.15

PROČ A JAK SE MODLIT?

16. února

KDO JE DUCH SVATÝ?
JAK JÍM MOHU BÝT NAPLNĚN?
NABÍDKA PŘÍMLUVNÉ MODLITBY

9.00 – 16.00

foto: -ras-

Přijďte si osvěžit své
znalosti ruského jazyka
a poznat nové přátele
Kroužek seniorů se kromě konverzace a mluvnice soustředí v roce 2019 na významná literární výročí – narození světoznámého bajkaře
J. A. Krylova a největšího ruského básníka A.S. Puškina, jehož 220. výročí narození si připomeneme.

JDE V ŽIVOTĚ O VÍC?
POKUD ANO, CO TO JE?

20. února 19.00 – 21.15

JAK ODOLAT ZLÉMU?

27. února 19.00 – 21.15

UZDRAVUJE BŮH I DNES?

6. března 19.00 – 21.15
13. března 19.00 – 21.15

A CO CÍRKEV?
JAK PROŽÍT ZBYTEK ŽIVOTA
CO NEJLÉPE?

Přemýšlíte
o smyslu
života?

Scházíme se vždy ve středu od 8 hod. v Centru sociálně zdravotních
služeb, Bendova ul. 1121/5.
Výuka je zdarma, podmínkou je seniorský věk a bydliště v Praze 17.
Bližší informace získáte na recepci CSZS osobně nebo telefonicky
235 314 141 případně mobil 777 575 117.
PhDr. Jindřich Kadlec, ředitel CSZS

kurzyalfa.cz
9. 1.2019,
do 13.
3. 2019,
středy
od 19.00
do 21.15
v Domově
Sv. Karla
Boromejského,
9.1. do 13.3.
středy
od 19,00
do 21,15
h., v Domově
sv.h.,
Karla
Boromejského,
K Šancím
50, Praha 6 - Řepy
K Šancím 50, Praha 6, Řepy. Kurz je zdarma. Rezervace účasti předem nutná
na tel. 603 301 428 nebo e-mail: marie.svatosova@seznam.cz

Kurzy jsou zdarma. Rezervace účasti předem nutná tel. 603 301 428 nebo marie.svatosova@seznam.cz
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Konference na téma: Centra pro rodinné pečující
Ve čtvrtek 6. prosince se ve velkém sále KC Průhon konala konference na téma „Centra pro rodinné pečující“. Na pracovním
setkání se sešli zástupci sociálních a zdravotnických zařízení z různých částí České republiky. Jednalo se o workshop, který
pořádala Česká asociace pečovatelské služby. Cílem tohoto projektu je udržet pečované osoby co nejdéle v jejich domácím
prostředí a pomoci rodinám ve zvládání péče o své potřebné. S konkrétními výsledky nás ve svém článku seznámí Mgr. Jana
Tiahan Wojtoňová, vedoucí sociálních zařízení města Havířova.
V České republice vznikla první Centra pro rodinné pečující. Městům
a obcím mohou ušetřit finanční prostředky a rodinám usnadnit orientaci
v nabídce sociálních a zdravotních služeb.
Český sociální a zdravotní systém nezohledňuje potřeby rodin pečujících
o své blízké. Změnit to mohou tzv. Centra pro rodinné pečující, která prostřednictvím Poradců pro rodinné pečující nyní pomáhají rodinám najít
individuální řešení jejich situace. První Centra zahájila činnost v Havířově
a Uherském Brodě.
V současné době jsou sociální a zdravotní služby v oblasti péče o lidi nad
50 let poskytovány nezávisle a neexistuje mezi nimi propojení na celostátní,
ani lokální úrovni. „V momentě, kdy chce rodina zabezpečit trvalou péči o nemocného rodinného příslušníka, musí se sama zorientovat v nabídce služeb,“
popisuje současnou situaci mnoha českých rodin PhDr. Jindřich Kadlec, ředitel Centra sociálně zdravotních služeb Praha-Řepy. Chybí zde tzv. Poradce pro
rodinné pečující, který by jim ukázal cestu, jak o člena rodiny správně pečovat.
Případně pomohl rychle najít řešení a umožnil jim propojit laickou domácí péči
s oficiálně poskytovanou registrovanými poskytovateli sociálních služeb.
Aktivity projektu reagují na situaci mnohých rodin, které se často v současném modelu služeb obtížně orientují a jsou zahlceni řadou informací od
jednotlivých poskytovatelů sociální i zdravotní péče. Mnohdy si neví rady,
jak vhodně celou péči organizovat, a přitom si zachovat dostatek fyzických
i duševních sil.

Centra pro rodinné pečující
Řešením pro pečující rodiny jsou nově tzv. Centra pro rodinné pečující, jejichž hlavním cílem je udržet zdravotně znevýhodněné a seniory
v domácím prostředí a propojit péči rodiny s formální pomocí sociálního
a zdravotního sektoru za účelem nejefektivnějšího řešení situace. „Aktivity Centra jsou sestaveny i na základě výsledků dotazníkového šetření,
které nám pomohlo zmonitorovat aktuální situaci v rodinách a lépe sestavit konkrétní služby pro rodinné pečující. Průzkum budeme opakovat také
v budoucnosti,“ upřesňuje strukturu služeb PhDr. Jindřich Kadlec.
První dvě Centra pro rodinné pečující vznikla v Havířově a Uherském Brodě. Finanční prostředky na jejich vybudování v celkové výši 9 629 605 Kč
jsou čerpány z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ), Evropského sociálního fondu (ESF) a státního rozpočtu (SR).
Služby Centra pro rodinné pečující:
• PORADENSKÝ SERVIS, např. pomoc s vyřízením dávek, na které má osoba, o kterou je pečováno, nárok,
• VZDĚLÁVACÍ KURZY, díky nimž rodiny získají teoretické i praktické znalosti pro řešení jejich problému. Lektory kurzů budou odborníci s dlouholetou praxí a v případě potřeby Centrum zajistí v době trvání kurzu
i dohled nad osobou, o níž se pečuje. Celkem proběhne 54 vzdělávacích
kurzů, jejichž součástí bude také e-learning,
• POSKYTNUTÍ PODPORY pro zvládnutí náročné životní situace,
• SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ ČI STAROSTÍ s jinými rodinnými pečujícími prostřednictvím svépomocných skupin pod vedením psychologa.
V současné době funguje podobná služba spojující zdravotní a sociální
část pouze v nemocnicích. Zde ji zdravotně sociální pracovníci poskytují
výhradně hospitalizovaným pacientům, ale mnohdy nejsou schopni uspokojit jejich poptávku. „Některá města a obce sdružují sociální a zdravotní

foto: -rasNa snímku zleva: ředitel sociálních služeb města Havířova Ing. M. Černý,
ředitel CSZS PhDr. J. Kadlec a starostka MČ Praha 17 Mgr. J. Synková
služby do větších celků, v nichž se sice koncentruje více odborníků na jednom místě, ale rodina musí opět každou oblast péče zajistit samostatně.
Sociální programy řeší obtížné situace za pomoci nástrojů sociální péče,
ale bez návaznosti na aktuální zdravotní stav člověka. Naopak zdravotní
péče je zaměřena na konkrétní úkony, například podávání léků, výměnu
cévek a další,“ přibližuje Jindřich Kadlec.

Finanční úspora pro města a obce
Zřízením Center pro rodinné pečující, v nichž budou k dispozici vyškolení
poradci pro rodinné pečující, mohou městům a obcím ušetřit finanční prostředky z rozpočtu na sociální a zdravotní péči. „V roce 2016 monitorujeme
v pobytových zařízeních pro seniory 55 031 lidí, přičemž náklad na jedno
obsazené lůžko činí průměrně 26 810 Kč měsíčně. Jedním z hlavních cílů
Center je poskytnout maximální péči lidem v rodinném prostředí, v důsledku
čehož dojde k podstatnému snížení finanční zátěže na rozpočty měst a obcí.
Aktuální dění:
Nyní vedle činnosti Center probíhají konzultační workshopy s cílem podrobit aktivity Center připomínkování odborníků z řad zástupců odborů so
ciálních věcí, poskytovatelů sociálních služeb, zástupců zdravotně sociální péče, krajských úřadů a úřadů práce. Ty proběhly v Havířově, Blansku
a Praze. Věříme, že otevřená platforma pořádaných workshopů nám pomůže lépe konkretizovat, upřesnit nebo upravit konečnou podobu Center
pro rodinné pečující.
Byl také zpracován první konzultační materiál, kterým je Metodika aplikace sociálně zdravotní péče realizované prostřednictvím Center. Ta obsahuje základní informace k provozu Center a shrnuje naše dosavadní zkušenosti s jeho provozováním.
V roce 2019 navštíví projektový tým jednotlivé kraje s cílem představit tuto
službu dalším městům se snahou iniciovat vznik dalších Center. Současně
budou v příštím roce probíhat kulaté stoly s představiteli krajů a MPSV s cílem implementovat tuto službu i legislativně.
Mgr. Jana Tiahan Wojtoňová
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Plán Klubu 17

leden 2019

1. leden –	Státní svátek –zavřeno
2. leden – Filmové odpoledne
4. leden –	Antistresové omalovánky a citáty
8. leden – Kvízy a soutěže
9. leden –	Pyžamová párty, pyžamo a polštářek
vítány J, „Den otevřených dveří“
11. leden – Vyrábíme z fimo hmoty
15. leden –	Ubrousková technika se zimní tématikou
16. leden –	Na jaké nástroje umíme hrát?
18. leden – Odpoledne s karaoke
22. leden –	Dopravní odpoledne (Znáš dopravní značky?)
23. leden – Malujeme zimní témata
25. leden –	Malování mandal při relaxační hudbě
29. leden –	Obrázky malované provázkem a tuší
30. leden –	Stavíme modely vozidel

Reportáže TV Praha
Zajímá vás aktuální dění v naší městské části?
Chcete sledovat záběry ze zajímavých akcí?
Chcete vidět zajímavé osobnosti a události z kultury,
sportu, školství nebo životního prostředí?
Sledujte zajímavé
reportáže TV Praha!
Jsou pro vás připraveny
na webu naší městské
části (www.repy.cz –
zelené pole vlevo dole).

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

Programy pro řepské seniory
Klub seniorů Průhon
Každé úterý od 9 do 11 hodin v Klubu 17,
Socháňova 1221, Praha 17.
Klub vede Ivana Jelínková.
Program v lednu: 1. 1. Státní svátek – zavřeno, 8. 1. Volný program, 15. 1. Klubové volby,
22. 1. Volný program, 29. 1. Beseda s Jaroslavem Hájkem na téma „Řepy“.

Program v lednu: 2. 1. Volný program,
9. 1. Volný program, 16. 1. Beseda s Jaroslavem Hájkem na téma „Řepy“, 23. 1. Volný program, 30. 1. Volný program.

leden 2019
Klub dobré nálady
Setkávání vždy předposlední čtvrtek v měsíci
od 17.30 hod., v CSZS, Bendova 1121, Praha 17
Pod vedením Evy Gutové.
Program v lednu: 24. 1. Ve čtvrtek 24. ledna
přivítáme rok 2019. A protože do nového roku se má vstupovat vesele, podíváme se na
některou českou veselohru. Vzhledem ke středečnímu křížení programů v Centru sociálních
a zdravotních služeb bude se od ledna Klub
dobré nálady scházet až do odvolání každý třetí čtvrtek v měsíci.

Klub seniorů Centrum

Klub Gemini (zdravotně znevýhodnění)
První pondělí v měsíci 14.30 – 15.30 hodin,
každé další pondělí od 14.30 do 16.30 hodin
v Klubu 17, Socháňova 1221, Praha 17.
Klub vede Martin Prouza.
Program v lednu: 7. 1. Zrušeno, 14. 1. Vánoce ve světě, 21. 1. Povánoční klábosení,
28. 1. Leden a pranostiky.
Klub seniorů Řepy (KSŘ)
Každou středu, od 9 do 11 hodin v KC Průhon,
Socháňova 1220/27, Praha 17.
Klub vede Mária Szitányiová.

Setkávání vždy v úterý od 9 do 11 hodin v CSZS,
Bendova 1121, Praha 17.
Klub vede Jitka Hanzlová.
Program v lednu: 1. 1. Státní svátek zavřeno,
8. 1. Beseda – „Jak jsme prožili vánoční svátky“, 15. 1. Volný program, 22. 1. Společenské
hry, 29. 1. Promítání filmu.

Klub aktivního stáří (KLAS)
Každé pondělí, vždy od 14 do 16 hodin, Kulturáček na Bílé Hoře, Ke Kulturnímu domu 14,
Praha 17.
Klub vede Světlana Rozkowetzová.
Program v lednu: 7. 1. Volný program,
14. 1. Slavíme jubilanty – k poslechu nám
zahraje pan Caithamel, 21. 1. Volný program,
28. 1. Cvičení na židlích s pí Vaňkovou.

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 7.00 do 15.30 hodin.
PhDr. Jindřich Kadlec, ředitel CSZS
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Zvyšování finanční
gramotnosti seniorů
V rámci projektu Občanské poradenství a z důvodu zvyšování finanční gramotnosti seniorů pořádala Asociace občanských poraden další
ze seminářů, a to na téma „Jak si poradit s dluhy“. Seminář se konal
4. prosince 2018 ve velkém radničním klubu Staroměstské radnice.
Akci zaštiťoval radní MHMP Daniel Hodek. Semináře se na pozvání
zúčastnily i některé členky našeho Klubu seniorů Centrum.
Jednání zahájil Mgr. Hynek Kalvoda z Asociace občanských poraden.
Mgr. Stanislav Skalický, rovněž z AOP, představil přítomným projekty
Asociace občanských poraden v dluhové problematice. Dalším bodem
programu byly vybrané problémy pražských seniorů, o kterých hovořil Mgr. Hynek Kalvoda. S novelou insolvenčního zákona seznámil
přítomné JUDr. Jiří Kawalec. Pečovatelské službě a finančním problémům seniorů se ve svém vystoupení věnoval PhDr. Jindřich Kadlec.
Dalším přednášejícím byla Mgr. Kristýna Schreilová z OP Remedium,
která se s přítomnými podělila o své zkušenosti z práce se zadluženými seniory.
Ze semináře si naše členky odnášely nové poznatky a uváděné konkrétní případy seniorů, kteří se dostali do finančních problémů, byly
velmi poučné.
Na závěr mi dovolte jménem Klubu seniorů Centrum poděkovat
Mgr. Skalickému a Mgr. Kalvodovi za dlouhodobou spolupráci při zvyšování finanční gramotnosti a při poradenství pro seniory.
Za Klub seniorů Centrum
Jitka Hanzlová

NEČEKEJTE!
OBJEDNEJTE SE!
Nejen přes internet se můžete objednat k vyřízení následujících záležitostí:
✓ Ověřování podpisu a ověřování shody originálu
listiny s její kopií (legalizace, vidimace)
✓ Služby CzechPOINT
✓ Výpis z katastru nemovitostí
✓ Výdej osobních dokladů (občanské průkazy
a pasy)

JE NUTNO SE OBJEDNAT na agendy:
✓ Občanské průkazy – podání žádosti
✓ Cestovní doklady – podání žádosti
✓ Ohlašovna pobytu
Podat žádost o osobní doklady (ve lhůtě vyhotovení do
24 hodin) je možno v našich úředních hodinách. Ve středu však pouze do 17.45 hodin!!!

JAK NA TO?
• Na webových stránkách www.repy.cz – Objednávkový systém – WebCall.
• Prostřednictvím podatelny našeho úřadu.

Děkujeme!

CENTRUM SOCIÁLNĚ
ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

Program vycházek Prahou
pro seniory

NABÍZÍ VOLNÉ
PRACOVNÍ POZICE:

Leden 2019

Ø Terénní  pečovatel/ka
Forma úvazku na DPP, práce v odpoledních hodinách
a o víkendech. Práce v lokalitě Prahy 17 v domácnostech klientů.
Ø V
 ýchovný pracovník Nízkoprahového zařízení pro děti
a mládež Klub 17
Forma úvazku na DPP, práce v odpoledních hodinách, vhodné
i pro studenty. Práce v zařízení NZDM s dětmi ve věku od 6 do
18 let. Prostor pro vlastní kreativní nápady.
Ø S
 ociální pracovník Nízkoprahového zařízení pro děti
a mládež Klub 17
Forma úvazku na DPP, práce v odpoledních hodinách, vhodné i pro
studenty. Práce v zařízení NZDM s dětmi ve věku od 6 do 18 let.
Máte-li zájem o práci v našem týmu, zašlete svůj životopis spolu
s motivačním dopisem na e-mailovou adresu  cszs@iol.cz  
Uzávěrka pro zasílání životopisů a motivačních dopisů je průběžně.
Vybraní zájemci budou kontaktování k osobnímu pohovoru.
Pro bližší informace kontaktujte Mgr. Moniku Čermákovou –
vedoucí přímé péče, tel: 775 591 700, e-mail: cszs@iol.cz

„Veselý senior“, projekt Centra aktivního stárnutí připravuje pro zájemce
z řad seniorů poznávací vycházky po známých i méně známých místech
hlavního města Prahy, prohlídky zajímavých exteriérů i interiérů pražských
budov, výlety po stopách významných pražských osobností…

Úterý 15. 1. 2019 – komentovaná prohlídka
architektury a zajímavostí
„Hradčanské bašty“.
Jedná se o nejstarší hradčanskou čtvrť podle anglického vzoru pro
intelektuály z let 1911 až 1914, která urbanisticky kopíruje hradčanské bašty z doby Marie Terezie. Většina zná jen Bílkovu vilu, ale
my se seznámíme s několika desítkami vilových domů, které jsou
proslaveny nejen architekty, stavebníky ale především peripetiemi
všech politických režimů 20. století. Prohlídku zakončíme na nejkrásnější vyhlídce na Prahu a na vilu politika Kramáře. Samozřejmě
navštívíme interiéry Bílkovy vily, Písecké brány a také dům, kde bydlí oscarový režisér Jiří Menzl.
Sraz v 11 hod. v podchodu metra Hradčanská. Prohlídku povede
Ing. Stěnička ze spolku Pragos. Doba trvání 1–1,5 hodiny. Vstupné 50 Kč.
Centrum aktivního stárnutí z. s., Pohořelec 6, 118 00 Praha 1
www.aktivnistarnuti.org | info@aktivnistarnuti.org
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Domov sv. Karla Boromejského
14. 1. – 28. 2. Výstava modelů lodí a letadel Modelářského klubu Lány.
Refektář, vstup volný.
4. 1. Jakub Jan Ryba – Česká mše vánoční v podání pěveckého sboru
Camerata Praha (sbormistryně Veronika Dvořáčková Žofáková a Jana
Pavlíčková) a Komorního orchestru ZUŠ Hronov (dirigent Josef Vlach),
sólisté: Jitka Košatová, Alice Votavová, Michal Klamo a Michal Čančara.
Kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné, od 19 hod.
6. 1. Vzpomínka na Vánoce v podání vokálního společenství CANTIO, na
programu anonymy a kancionály z 15. století
Kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné, od 17 hod.

program na leden 2019
24. 1. Koncert francouzské hudby, účinkují: Gwiwer Avedisyan – klavír,
Melusine de Pas – zpěv, na programu: F. Poulenc, G. Faure, C. Debussy
Refektář, vstupné dobrovolné, od 15.30 hod.
27. 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, vstupné dobrovolné, od 17 hod.
3. 2. Kytarový koncert se zpěvem, účinkují: Zdeněk Dvořák, Hana
Němcová, Martin Křehnáč – klasická kytara, Jan Janda – klasická kytara a zpěv, Andrea Klepišová – zpěv, na programu A. Vivaldi, C. Franck,
G. Farrauto, ruské romance a sefardské písně
Refektář, vstupné dobrovolné, od 15.30 hod.
Vstupným na koncerty přispíváte do veřejné sbírky, která probíhá na základě povolení Magistrátu hl. města Prahy pod
č. j. S-MHMP/464339/2013 a byla vyhlášena na podporu činnosti
a provozu Domova, který slouží nemocným seniorům.
Spojení: bus č. 164, zastávka Škola Řepy.
K Šancím 50, Praha 17 - Řepy, tel.: 277 003 564, 774 401 337,
www.domovrepy.cz.

10. 1. Koncert pro housle a violoncello, účinkují: Marta Schäferová –
housle, Marek Sůva – violoncello, prof. Hana Fosterová – klavír, na programu J. Haydn, J. S. Bach, W. A. Mozart, N. Paganini, P. I. Čajkovskij
a další
Refektář, vstupné dobrovolné, od 15 hod.
13. 1. Mozartova Gran Partita (Dechová serenáda č. 10 B-dur K. 361)
pod taktovkou Libora Dřevikovského, hoboj: Martina Čabanová a Jan Bareš, klarinet: Jan Juna a Magdalena Prajerová, basetový roh: Petr Sinkule a Zdeněk Tesař, lesní roh: Jaroslav Dráb, Martin Jůza, Tomáš Krejbich
a Karel Nový, fagot: Andrej Sochor a Lucie Libichová, kontrabas: Vratislav Hubička
Kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné, od 17 hod.

Leden a začátek února v DDM
Sobota 5. 1. od 9.30 do 12 hod., Zookoutek
Hladit a krmit dovoleno! Zvířátkům v našem zookoutku můžete přinést suchý chleba nebo zeleninu a ovoce. Zveme předškolní děti, školáky i mládež. Zdarma
Sobota 12. 1. od 10 do 12 hod. a od 12 do 14 hod., keramická dílna
Keramická sobota – pro děti i další zájemce, kteří nemají čas na
pravidelné kroužky. Cena za dvouhodinovku 50 Kč pro děti, 200 Kč
pro studenty do 26 let a 250 Kč pro dospělé. Rodinná vstupenka
(1 rodič + 1 dítě) 250 Kč. Přihlášky předem na tel. DDM 235 323 333
nebo klara.pliestikova@ddmp6.cz
Pátek 1. 2. POLOLETNÍ PRÁZDNINY – keramická dílna
Glazovácí dílna – od 9 do 11 hod. a od 11 do 13 hod.
Cena 50 Kč za dítě na 2 hodiny.
Sobota 2. 2. od 9.30 do 12 hod., Zookoutek
Hladit a krmit dovoleno! Zvířátkům v našem zookoutku můžete přinést suchý chleba nebo zeleninu a ovoce. Zveme předškolní děti, školáky i mládež. Zdarma
Sobota 9. 2. od 10 do 12 hod. a od 12 do 14 hod., keramická dílna
Keramická sobota – pro děti i další zájemce, kteří nemají čas na
pravidelné kroužky. Cena za dvouhodinovku 50 Kč pro děti, 200 Kč
pro studenty do 26 let a 250 Kč pro dospělé. Rodinná vstupenka
(1 rodič + 1 dítě) 250 Kč. Přihlášky předem na tel. DDM 235 323 333
nebo klara.pliestikova@ddmp6.cz
Podrobné informace o všech programech najdete
na www.ddmp6.cz.
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Výstava: Dobroslav
Halata - Tvar Barev

PRODLOU
ŽENO

Akademický malíř Dobroslav Halata se věnuje malbě, kresbě, restaurování a tvorbě do architektury. Jeho tvorba je zastoupena v soukromých
a veřejných sbírkách doma i v zahraničí. Malba ak. mal. Halaty není svázána žádnými pravidly, barevnost a kompozice děl vychází přímo z palety
a srdce malíře. Bravurní štětcová kresba je základem všech jeho děl, která jsou prostoupena tenkými i hutnějšími liniemi dodávající obrazům na
prostorové hloubce. Výstavu můžete navštívit v galerii KC Průhon až do
konce února 2019. (vstup zdarma)

05

SOBOTA 15:00

Divadlo pro děti:
Švec a čert

Chudému ševci se jednou v chalupě za pecí objeví čert. Švec se ale nezalekne, má totiž čisté svědomí a nemá důvod se čerta bát. Čert ale dostal od
Lucifera nakázáno přinést do pekla lidskou duši. Jestli se čertovi podaří ševce odnést do pekla, nebo zda příběh skončí jinak, to se dozvíte v pohádce
Švec a čert. Místo konání: Společenský sál KC Průhon. (vstupné 50 Kč)

10

ČTVRTEK 19:00

Divadlo:
Dokonalá svatba

Dokonalá svatba je sen každé zamilované dvojice. Dort je již objednán,
kostel zamluven a hotelové apartmá připraveno. Vše vypadá dokonale,
až na jeden „malý“ detail. Budoucí ženich Bill se ve svatební ráno probouzí po bouřlivé rozlučce ve svatebním apartmá s velkou kocovinou
a o co hůře, vedle úplně cizí dívky. Hraje: Divadlo D13. Společenský sál KC
Průhon. (vstupné: 100 Kč/80 Kč studenti a senioři)

12

SOBOTA 15:00

Divadlo pro děti:
Šípková Růženka

Zatančete si na plese s Šípkovou Růženkou, zahrajte si na sudičky, a nakonec
pomozte hodnému zahradníkovi prosekat se nebezpečným trním a zachránit
princeznu. Loutkové divadélko se spoustou písniček Jaromíra Klempíře. Hraje:
Eva Hrušková. Místo konání: Společenský sál KC Průhon. (vstupné 50 Kč)

19

SOBOTA 15:00

Divadlo pro děti:
O Palečkovi

Znáte klasickou pohádku o klukovi malém jako palec? Divadelní představení velmi citlivě ukazuje, jak pevné je pouto mezi rodiči a dítětem. Loutková pohádka
doprovázena písničkami a živými nástroji. Vhodná pro děti od 3 do 8 let. Hraje:
Malé divadélko Praha. Místo konání: Společenský sál KC Průhon. (vstupné 50 Kč)

19

SOBOTA 18:30

Řepské setkání
pěveckých sborů

Na jednom pódiu vystoupí Řepský sousedský sbor, Carmina Nova a Komorní sbor Entropie. Sousedský sbor pod vedením Pavla a Tomáše Rabase má
v současné době přes 20 členů a pravidelně vystupuje. Sbor Carmina Nova
vede Lucie Hřebíková. Entropie je smíšený sbor studentského spolku Univerzity Karlovy, plný mladých lidí, kteří jsou nadšeni hudbou. Sbormistrem je Matouš Pavlis. Místo konání: Společenský sál KC Průhon. (vstupné dobrovolné)

22
ÚTERÝ 18:00

Film:
Na stupních vítězů

NEJEN
PRO
SENIORY

Citlivé, formálně vytříbené a místy úsměvné portréty představují pět atletů,
kteří se ve skromných podmínkách připravují na 18. mezinárodní seniorské
mistrovství světa ve finském Lahti. Tvůrci snímku nám výmluvně ukazují, kolik zdravého ducha, svěží mysli a obdivuhodné kondice je možné uchovat ve
starém těle; ať jde o stoletého Vídeňana Alfreda Proksche, který ve volném
čase maluje ženské akty, 94letou italskou diskařku Gabre Gabric-Calvesi,
93letého sveřepého sprintera ze Stockholmu Herberta Liedtkeho či 82letého skokana do výšky Jiřího Soukupa z Hradce Králové. Režie: Jan Tenhaven.
Délka: 94 min. Místo konání: Společenský sál KC Průhon. (vstup zdarma)

24

ČTVRTEK 18:00

Koncert žáků
kurzů KC Průhon

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

26
SOBOTA 9-14

Workshop:
Výroba doplňků z kůže

Kromě opasku či peněženky si můžete vyrobit také klíčenku nebo náramek a vyzkoušet si ruční šití tradičním sedlářským stehem. Na výběr
jsou 2 termíny: 09:00-11:30, 11:30-14:00. Nutno se registrovat a kapacita
je omezena na 8 lidí/kurz, přihlašte se proto včas přes formulář na www.
pruhon.cz, nebo na recepci KC Průhon. Místo konání: Společenský sál
KC Průhon. (vstupné 100 Kč + ceny za materiál dle vyráběného produktu)

26

SOBOTA 15:00

Divadlo pro děti:
Tři prasátka

Prasátka z malého statku se jednou probudí a zjistí, že přes noc vyrostla.
Aby je majitelé neporazili, vydají se na dlouhou cestu plnou zpívaného
dobrodružství za doprovodu ukulele a dvou kytar. Pohádka pro celou rodinu. Místo konání: Společenský sál KC Průhon. (vstupné 50 Kč)
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PONDĚLÍ 19:00

Koncert
z radosti

Vystoupení žáků oboru sólový zpěv a práce s hlasem lektorky Moniky
Obermajerové. Místo konání: Společenský sál KC Průhon. (vstup zdarma)

29
ÚTERÝ 18:30

Koncert žáků
KC Průhon

Vystoupí žáci hudebního oboru klavír třídy lektora Tomáše Rabase. Místo
konání: Společenský sál KC Průhon. (vstup zdarma)

30

STŘEDA 15-19

Dětský bazar
oblečení a hraček

Navštivte dětský bazar, nakupte nové věci a nepotřebné nabídněte jiným maminkám či tatínkům. Více informací o prodejních místech: www.pruhon.cz

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: 728 404 042, e-mail: info@pruhon.cz
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#Zažít Řepy Jinak – kouzlo přirozenosti
Myslím, že jsem přišel na to, že skutečnou radost a potěšení mi přináší,
když někdo někde někomu způsobí radost a potěšení. A když této vzájemné výměně mohu být přítomen, je ta radost dvojnásobná. Myslím si, že

foto: Michaela Dvořáková
principiální lidskou hodnotou by měla být úcta k druhému. Z té plyne následně ona potřeba nebo chuť někoho potěšit, někomu pomoci, někoho
nebo něco dobrého podpořit a samozřejmě základní motor lidské přirozenosti, tedy láska k bližnímu. Když se tento úžasný lidský mix protne uprostřed místa, kde bydlíte, je to věřte mi, velký důvod k oslavě. Proč to píšu?
Akce s názvem Sousedský festival pod hlavičkou Zažít Řepy Jinak děláme především proto, že chceme někoho potěšit. Chceme potěšit sousedy
a spoluobčany, kteří v Řepích žijí nebo do Řep dojíždí, do školy, do školky, do práce, za rodinou nebo přáteli. Rozptýlit je v denních starostech
a i když jsou Řepy čím dál krásnější, tak i v určité a do jisté míry zažité šedi
městského sídliště. Nabídnout jim nestandardní platformu lidské pospolitosti. Na oplátku se nám dostane velkého potěšení právě od vás! Sousedů, kamarádů a někdy i úplně cizích lidí, kteří nám nabídnou nezištně
pomoc a především vás všech, kteří nakonec na festival dorazíte a ještě si

jej stihnete s radostí užít. Věřte mi,
že přestože by si velmi rádi všichni
z našeho organizačního týmu chtěli užít festival z té druhé strany,
z pozice návštěvníka, je nám nakonec tou největší odměnou, v tom
všem zmatku, právě dobrý pocit ze
samotného výsledku. Možná to zní
jako fráze, ale když několik měsíců něco plánujete, celý poslední týden
a pak ještě celou sobotu běháte po Řepích, respektive její části a potkáváte usměvavé lidi, kteří vám fandí, kteří vám pomáhají a kteří si užívají
příjemnou atmosféru a nakonec rozsvítíte vánoční stromek a v jeho světle
zčista jasna vidíte zpívající a usmívající se tváře lidí, které denně potkáváte, to je pocit, který přeji zažít každému!
Poděkování za festival Zažít Řepy Adventní 2018 patří vám všem bez rozdílu. Není to alibismus, není to lenost, ani úspora papíru, neboť všichni
víme, že když se rozjedu, potřebuji ke všem díkům minimálně jednu celou
stranu formátu A4, ani termín dodání článku do redakce, který jsem opět
trošičku protáhl.
Je to upřímné poděkování všem občanům Řep. Všem těm, kteří za námi
přišli, a nebylo jich opět málo, všem těm, kteří když bylo nejhůř, zachránili nás. Všem, kteří nám fandí a podporují, dobrým slovem nebo darem.
Těm, kteří nám dali zajímavé tipy na zajímavé lidi, stánky a účinkující. Ale
nakonec i těm, kteří nepřišli, ale hlučeli jsme jim třeba pod oknem. Jsme
rádi, že to nakonec zase vyšlo! Zase trochu jinak. A ani do budoucna tomu
nebude jinak. Vždycky to zkrátka bude tak nějak – Jinak!
Děkuji z celého srdce své rodině za podporu a celému organizačnímu týmu
a ano i těm, kteří nakonec byť z rodinných nebo zdravotních důvodů chyběli, za čím dál dokonalejší a profesionálnější práci a dovolte mi, abych
vám za nás za všechny popřál úspěšný a šťastný vstup do nového roku!
Děkuji. Josef Dirbák
Soused a hlavní koordinátor Zažít Řepy Jinak

foto: Michaela Dvořáková
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Adventní trh v klášteře potěšil malé i věkem pokročilé
Adventní trh v klášteře se začíná stávat tradicí. Jeho třetí pokračování připadlo shodou okolností na třetí adventní víkend. V sobotu 15. prosince se
na nádvoří Domova sv. Karla Boromejského, který sídlí v objektu řepského
kláštera, rozsvítil vánoční stromeček. Návštěvníky vítali dva andělé, resp.
andělky, které rozdávaly malým dětem pohledy na vánoční poštu, opatřené andělským razítkem.

foto: Ing. Monika Straková
Nádvoří zaplnily stánky, které nabízely tradiční vánoční punč či svařák,
teplé párky, klobásky, sýry, cukroví, vánoční dekorace, keramiku, bylinky,
ručně malované hedvábné kravaty či obrázky na skle, přáníčka s anděly
a jiný sortiment. Každý návštěvník si mohl vybrat dle svého gusta. Sbor
dobrovolných hasičů ze Zličína připravil pro děti vánoční tvoření a posta-

Jak vylepšit řepskou
vánoční výzdobu?
Do redakce nám chodí
pravidelně příspěvky
od vás, čtenářů, a je
třeba říct, že nás vždy
potěší. Ať jsou to již
vaše postřehy k časopisu nebo řepskému
dění.

V tomto čísle se s vámi chceme podělit o příspěvek pětiletého Víti
Bažila, který nám namaloval, jak by mohla vypadat osvětlená rozhledna
v lesoparku Na Fialce. Řekněte sami, není to zajímavý nápad obléknout
rozhlednu do spousty barevných světýlek?
-ras-

ral se o jejich zábavu. Stejně tak i včelař pan Uváčik, který návštěvníky
seznamoval s včelími produkty, zapojil malé děti, ale i dospělé do zdobení
perníčků. Nechyběl ani stánek Domova sv. Karla Boromejského s oblíbenými Boromejskými oplatkami, barevným kalendářem na rok 2019 a různými
předměty ručně vyráběnými nebo darovanými.
Adventní trh si vzal za cíl podporovat setkávání řepských občanů napříč
věkovými skupinami a zpříjemnit jim předvánoční čas. Stal se ale i rozptýlením a potěšením pro pacienty v seniorském věku, o které v Domově
s odborností a láskou již 22 let pečujeme. Těžce nemocní, kteří jsou trvale
upoutáni na lůžko, se už bohužel nemohli trhu aktivně zúčastnit. Potěšila
je však hudba, která z nádvoří pronikala až do jejich pokojů. O radostnou
náladu se zasloužila kapela Motovidlo v čele s kapelníkem Romanem Krásou, která hrála vesele i vánočně. Na závěr si s ní lidé zazpívali vánoční
koledy a po poslední skladbě „Narodil se Kristus Pán“ zazněl z kostelní
věže zvon, aby oznámil začínající bohoslužbu. Tím byl letošní adventní
trh důstojně zakončen a zbývající návštěvníci se pokojně rozešli do svých
domovů.
Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří nám pomáhali s přípravou i realizací
této akce. Poděkování patří také návštěvníkům, kteří si zakoupili dárky
v dobročinném stánku Domova a rovněž něco vhodili do jeho kasičky. Svým
příspěvkem podpořili službu nemocným seniorům, kterým se kvalitní péčí
snažíme ulehčit úděl stáří a nemoci.
Za nás v klášteře přejeme všem šťastný a radostný rok 2019 a budeme se
opět těšit na setkávání s vámi při dalších kulturních akcích.
Za obyvatele Domova sv. Karla Boromejského
Ing. Monika Straková, fundraising, PR a kultura

Vánoční show
v ZŠ genpor. Fr. Peřiny
Vánoční show, to je každoroční velké představení pro rodiče a příbuzné
dětí navštěvujících Základní školu genpor. Fr. Peřiny. I letos nemohlo chybět, byla připravena čtyři vystoupení. Spojujícím prvkem celého vystoupení byl – jak jinak – adventní čas, Vánoce, narození Spasitele a tradice
tohoto období. Večerem provázeli moderátoři z řad žáků a vtipnou formou
seznamovali nejen s jednotlivými vystoupeními, ale i zvyky a tradicemi,
které jsou dnes již částečně zapomenuty. Však kolik dívek dnes ještě řeže
třešňové větvičky „barborky“, ví, kdo jsou „Lucky“ a zná symboliku jednotlivých svíček na adventním věnci?
Ještě jednou tedy děkujeme za krásná vystoupení, která nás přenesla
o něco blíže k vánočním svátkům.
-mish-

foto: -mish-
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PRAHA 17

Ukončení projektu Místní akční plán vzdělávání
pro Prahu 17
Jak jsme průběžně informovali, podařilo se
MČ Praha 17 získat v dubnu roku 2017 dotaci
pod registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/15
_005/0004037 ve výši 1 630 596,62 Kč na zpracování Místního akčního plánu vzdělávání pro
Prahu 17. Od února 2017 do října 2018 byl zpracováván koncepční materiál zahrnující rozvoj
vzdělávání v celém správním území MČ Praha 17.
Byla navázána spolupráce mezi školami, přestože zřizovatelé jsou různí (MČ Praha 17, MČ Praha Zličín, MHMP) a připojily se i další subjekty
z oblasti zajišťující volnočasové zájmy. V pracovních skupinách probíhaly diskuse k jednotlivým
tématům, byly shromážděny podklady pro realizační tým k přípravě dokumentů. Zároveň probíhalo vzdělávání pedagogů a společně realizovaný projekt „Sportujeme i zdravě jíme“. Některé
akce byly otevřeny veřejnosti, protože se zabývaly tématy zajímavými i pro rodiče např. školní

zralost dětí. Výsledný materiál byl dne
17. října 2018 schválen Řídícím výborem
MAP Praha 17 společně s Ročním akčním
plánem, který je jeho
součástí.
Na svém druhém za
sedání dne 10. prosince 2018 schválilo Zastupitelstvo městské
části Praha 17 dokumenty Místního akční
ho plánu vzdělávání
pro Prahu 17 a skončila tak oficiální část projektu. Chci poděkovat všem, kteří se na tvorbě
jeho jednotlivých částí podíleli a celý rok a půl
pracovali ku prospěchu rozvoje vzdělávání v celé

foto: Archiv redakce

ZUŠ Blatiny
Z U Š B L AT I N Y
PRAHA - ŘEPY
Š PA N I E L O VA 11 2 4 / 5 0

V prosinci ZUŠ Blatiny odstartovala svými koncerty
a vystoupeními oslavu 20. výročí založení školy. Na další
a věříme, že neméně zajímavou akci se mohou všichni
těšit na jaře roku 2019.

V pondělí 25. března od 18 hod. se představí naši
žáci společně s učiteli na slavnostním koncertě, který se bude tentokrát konat
v Tereziánském sále Břevnovského kláštera.
Tímto bychom rádi poděkovali všem našim příznivcům za projevenou důvěru, protože
spokojenost rodičů našich žáků je pro nás tou nejlepší odměnou.

foto: Archiv redakce
oblasti. To však neznamená, že se touto problematikou nebudeme dále zabývat.
Strategický rámec otevírá školám možnost k získání dotací pro jejich záměry investiční i neinvestiční, protože má být využíván jako povinná
příloha při podávání žádostí. V současné době
běží realizace ročního akčního plánu, v jehož
rámci školy ve spolupráci s knihovnou pokračují
v projektu „Čteme rádi, čteme spolu“ na podporu
rozvoje čtenářské a předčtenářské gramotnosti.
Připravujeme ve spolupráci se středními školami
návštěvu žáků 8. a 9. tříd k seznámení s náplní
oborů těchto škol v rámci kariérního poradenství. Další aktivity jsou zaměřeny k podpoře
např. jazykového vzdělávání a dalšího vzdělávání pedagogů v oblasti práce s dětmi, které mají
speciální potřeby i těmi, které jsou mimořádně
nadané nebo mluví odlišným jazykem.
Dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách městské části Praha 17 v oblasti Školství.
Mgr. Naděžda Zemanová,
vedoucí Odboru školství a kultury
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Přivítali jsme nové občánky
V úterý 4. prosince se na řepské radnici konalo poslední vítání nových občánků
v roce 2018. Celé slavnostní setkání jako vždy pečlivě připravily matrikářky
z Odboru občansko správního a neslo se již v předvánoční atmosféře.
Našim nejmenším a jejich rodičům přišly sváteční
dopoledne zpříjemnit děti z MŠ Bendova, které si
pod vedením paní učitelky Ireny Carbochové připravily veselé pásmo písniček a říkadel, které vykouzlilo úsměv na tváři všem přítomným.
Následovaly gratulace od starostky Jitky Synkové,
předání drobného dárku a kytičky mamince a samozřejmě ani tentokrát nechybělo společné fotografování. Věříme, že fotografie budou společně
s DVD milou vzpomínkou na tento den.

foto: -rasNovými občánky se stali:
Jaroslav Veverka, Natálie Davidová, Tomáš Veselovský,
David Kubeš, Felix Kaňok, Dennis Francek, Matyáš Motyčka,
Miroslav Sláma, Jiří Sláma, Sofie Uhrová, Natálie Marhounová,
Michal Ševčík, Sebastian Zítko, Vojtěch Bažil, Jakub Musil,
Ellen Maršíčková, Eliška Slezáková, Viktorie Steinhauserová,
Rozálie Filipenská.
Informace pro rodiče
Vítání občánků na řepské radnici se mohou zúčastnit děti ve věku
od 4 do 12 měsíců, které mají trvalé bydliště 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-

• Chcete si najít nové známé
mezi maminkami na
mateřské dovolené?
• Hledáte zajímavé aktivity?
• Rády byste našly kamarády
pro své děti?
• Přijďte do Mateřského centra
Řepík!
Informace naleznete na
www.mc-repik.webnode.cz, nebo
facebook MaterskeCentrumREPIK
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ZŠ Jana Wericha
Vánoční trhy a rozsvícení vánočního stromku
v naší škole
V pondělí 3. prosince naše škola zavoněla Vánocemi, radostným očekáváním a hlavně zasvítila stovkami rozzářených dětských očí.
Chodby zaplnily vánoční trhy se záplavou originálních a velmi
nápaditých výrobků, které s velkým nadšením vyrobily šikovné
dětské ruce. Všude vonělo vánoční cukroví, skvělý domácí štrúdl a perníčky a celá škola zněla vyvoláváním nadšených malých
obchodníků.
Díky hojné účasti a podpoře rodičů se k velké radosti dětí
prodalo úplně všechno! Za utržené peníze si děti budou moci nakoupit některé pomůcky a drobné vybavení do svých tříd
a zpříjemní si tak výuku. Nechyběl ani oblíbený živý betlém,
na který se mnozí návštěvníci těšili. Vyvrcholením večera bylo
tradiční rozsvícení vánočního stromku v atriu školy za zpěvu
vánočních koled.
Všem dětem, rodičům, učitelům, panu školníkovi a dalším pracovníkům školy děkujeme za plné nasazení, pomoc a obětavost, se kterou se zdařilé akce ujali!
Olga Černohorská

foto: Olga Černohorská

Mikuláš ztratil plášť
Ne, nebojte se, Mikuláš žádný plášť neztratil! Zato vtrhl do naší školy
i s několika čerty a anděly, aby jak se patří, prověřil, kdo byl po celý
rok hodný a kdo třeba trochu zlobil. S knihou hříchů Mikuláš procházel
třídu po třídě a všechny hříšníky čerti pořádně načernili uhlíky.
Někoho si dokonce naložili na záda, že si ho odnesou, ale paní učitelky
se většinou u Mikuláše přimluvily, aby dal nezbedníkovi ještě šanci a ve
třídě ho nechal. Děti potom Mikulášovi recitovaly básničky, zpívaly koledy a andělé jim pak rozdávali sladkosti a ovoce.
Olga Černohorská

foto: Olga Černohorská
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ZŠ genpor. Františka Peřiny
Poznávací zájezd do Německa
Jednoho listopadového úterý jsme vyrazili na poznávací zájezd do Německa. Představte si, že jsme odjížděli v 5 hodin ráno!
Cestou někteří z nás ještě dospávali, jiní
se bavili o tom, co nás v příštích pár dnech
čeká. Po pěti hodinách cesty jsme konečně dorazili do Berlína.
První věc, kterou jsme v Berlíně podnikli,
bylo, že jsme šli k Památníku holocaustu.
Ten je složen z velkých kvádrů, mezi nimiž
se někteří skoro ztratili, což působilo velmi tísnivě.
Pak jsme zavítali na berlínské vánoční
trhy na náměstí Gendarmanmarkt. Zboží
na tomto trhu není zrovna levné, přesto
jsme si tam nakoupili ovoce v čokoládě
a jiné pochoutky.
Pak jsme se vydali za dalšími památkami.
Cestou k Reichstagu jsme minuli velkolepou Braniborskou bránu. Před vstupem do Říšského sněmu jsme prošli
bezpečnostní kontrolou, ale stálo to za to – ze skleněné kopule jsme
shlédli celý Berlín z vrchu. Při dlouhé procházce na Alexanderplatz
jsme navštívili zbytek Berlínské zdi a „checkpoint Charlie“, což je jeden
z nejznámějších hraničních přechodů studené války. Na Alexanderplatz
jsme viděli obří televizní věž, která je dominantou Berlína a navštívili
další vánoční trhy. Po rychlých nákupech v obchodním centru (nevěřili
byste, jak je zajímavé zjišťovat, jestli jinde mají to co u nás) už nás vyzvedl autobus a jeli jsme do hotelu, který se nacházel na okraji Berlína.
Všichni jsme rychle usnuli, jak jsme byli unavení.
Druhý den po snídani jsme vyrazili do našeho dalšího cíle, do koncen-

foto: Archiv školy
tračního tábora Sachsenhausen. Zde jsme měli německou průvodkyni.
V němčině ještě nejsme tak silní, a tak bylo velké štěstí, že nám paní
učitelka překládala. Strávili jsme tam celé dopoledne. Místo je to velice
tísnivé a silně na nás zapůsobilo. Odjížděli jsme odtamtud docela zaražení, a tak nám snad ani nevadilo, že plánovaná návštěva muzea války
v Drážďanech nevyšla, protože muzeum bylo zavřené. Cestou zpátky
jsme usilovně vstřebávali dojmy.
Výlet utekl jako voda a my doufáme, že dříve než opustíme naši školu,
stihneme nějaký další. Na výletech se totiž člověk pozná s učiteli i spolužáky z jiné stránky a taky je úžasné vidět místa, kudy šly dějiny.
Tereza Procházková, Alice Dvořáková, 9. C

Děti a hvězdy
V pátek 30. listopadu se třídy – 3. A, 3. B, 3. C, 3. D, 4. A, 4. B a 4. C
se svými učitelkami a asistentkami vypravily do pražského Planetária.
Vyslechli jsme živě komentovanou projekci, užili si pozorování hvězd
a atmosféru noční oblohy.
Kromě toho jsme zhlédli film Polaris, promítaný na největší ploše v republice – celé kopuli Planetária, která nás doslova obklopila. Podtitul filmu je: „Vesmírná ponorka a tajemství polární noci“. Vypráví příběh dvou
kamarádů, kteří se v přírodě nikdy nemohou potkat, ale přesto se v tomto příběhu jejich cesty protnou a stanou se z nich dobří kamarádi. Jejich
domovy – póly – jsou od sebe nesmírně vzdálené, ale přesto se jeden druhému podobají. Je na nich totiž věčná zima a den a noc tam trvají půl roku.
Během putování za tajemstvím polární noci postavili naši dva hrdinové nejen ledovou observatoř, ale také vesmírnou ponorku! Zažili jsme
s nimi dobrodružství mezi ledovci, stav beztíže a proletěli se prstenci
planety Saturn.
Díky lednímu medvědovi Vladimírovi a tučňáku Jamesovi jsme se dozvěděli mnoho zajímavého o polárních oblastech, polárním dnu a noci,
Velkém vozu, Polárce, souhvězdí Velké medvědice, planetě Zemi, Marsu
a Saturnu, rotaci Země, zemské ose, střídání dne a noci, střídání ročních období, letu do vesmíru i stavu beztíže.

Doufáme, že to není naposledy, co jsme Planetárium navštívili a rádi se
někdy zase vrátíme, abychom se dozvěděli zase něco zajímavého.
Mgr. Lucie Odehnalová

foto: Archiv školy
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Advent v MŠ Socháňova

ERASMUS+
ZŠ genpor. Františka Peřiny se v období 2018/2019 zapojila do programu Erasmus+, projekt mobility osob – vzdělávání dospělých. Erasmus+ je
vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020.
Mobilita je naplánována na jaro 2019. Tři učitelé prvního stupně si zvolili
jako cílovou destinaci Maltu, kde absolvují čtrnáctidenní kurz anglického
jazyka.
Mgr. Jarmila Pavlišová,
ředitelka školy

foto: Archiv školky
Poslední listopadovou středu jsme se sešli s rodiči a dětmi v naší mateřské
škole, abychom se společně připravili na advent.
Příprava byla poctivá, takže už týden dopředu provoněla naše třídy vůně
sušených jablek, pomerančů, vanilky a skořice. Všichni jsme se pustili do
výroby adventních věnců a věnečků, práce nám šla pěkně od ruky. Atmosféru adventních dílen podkreslovaly vánoční koledy. Toto pracovní odpoledne bylo pro nás všechny velmi přínosné. Pomohlo nám trochu zpomalit
v předvánočním shonu a užít si společně strávené chvíle.
Z vlastnoručně vyrobených adventních věnců měli všichni radost. Už se
těšíme na další společně prožité chvíle.
Dana Kadlečková, MŠ Socháňova

Premiéra se vydařila
Ve středu 5. prosince nám do Klubu seniorů Řepy přišly zazpívat děti ze Základní školy genpor. Františka Peřiny pod vedením paní učitelky Mgr. Kalinové.
Paní učitelka po roce přišla mezi nás s novými žáčky, které nám v úvodu
představila. Jejich premiéra v divadelním sále KC Průhon se vydařila. Bylo
jich 23 a nacvičený pěvecký koncert byl nad očekávání úspěšný. Děti oblečené za anděly a čertíky se postavily na podium a moc jim to slušelo. Za
kytarového doprovodu paní učitelky nám zazpívaly směs vánočních koled
a předvedly nám i padající sníh ve skoro baletním vystoupení.
Společně s nimi jsme si zazpívali známé koledy a v závěru vystoupení zazněla i ta nejznámější „Narodil se Kristus Pán“. Bylo to úžasné a v očích
se nám objevily i slzičky dojetí. Spolu s dětmi jsme přivítali i hosty, a to
rodiče, babičky a dědečky koncertujících žáčků. Děkujeme, že přišli a ještě
znásobili slavnostní atmosféru.
V závěru se děti rozeběhly mezi nás, aby nás obdarovaly dárečky, které samy
vyrobily. Potěšili jsme se a ocenili jsme jejich šikovné ručičky. I my jsme
pro ně připravili malé upomínky na jejich koncert pro nás, řepské seniory.
Nechyběla ani kytička pro paní učitelku a slova pochvaly a uznání za radost,
kterou nám přinesly. Takto jsme spolu slavnostně zahájili adventní čas.
Paní učitelce a žákům za jejich koncert patří podtržená jednička s hvězdičkou a neutuchající potlesk vděčných členů Klubu seniorů Řepy.
Už dnes se těšíme na jejich další vystoupení i v příštím roce 2019.

foto: Archiv školky

Za KSŘ: Mária Szitányiová

Adventní trh v ZŠ genpor. Fr. Peřiny
Adventní trh je ve škole genpor. Františka Peřiny již tradicí. A tak i v letošním roce se již v listopadu pilně tvořilo a vyrábělo, aby bylo na jarmarku,
který se konal v pondělí 3. prosince co prodávat.
A opět se ukázalo, jak jsou místní děti šikovné. K vidění a samozřejmě i ke
koupi, byla velká spousta vánočních dekorací, svícnů, hvězd a podobného
zboží, které vyrobili zdejší žáci.
Všichni příchozí si tak mohli domů odnést výrobek, který nejenže potěšil,
ale jistě také přispěl k adventní pohodě ve všech domovech.
-ras-

foto: -mish-
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Pražský pohár pétanque

foto: Archiv KSŘ
Slavnostní vyhlášení VII. ročníku Pražského poháru pétanque proběhlo ve
středu 28. 11. 2018, již tradičně v prostorách Ubulodromu od 18.30 hod.
Jedná se o soutěž pétanquových týmu z Prahy, které se pravidelně v čase
od dubna do listopadu setkávají v zápasech jednotlivců, dvojic a trojic,
a to v 1., 2., a 3. pétanquové lize.
Co by to bylo za soutěž v Praze, kde by chyběly pétanquové týmy z Klubu
seniorů Řepy, z městské části Praha 17? A nechyběly ani v roce 2018. V žebříčku nejlepších pražských pétanquových týmu si počínaly moc dobře. Dvě
medailová umístnění, z toho jedno postupové místo, jsou toho důkazem.
Ve 3. lize získalo druhé místo a stříbrné medaile družstvo, které soutěži-

lo pod názvem KSŘ HOLKY Pha 17, pod vedením kapitánky Jiřiny Liškové.
Druhé místo bylo místo postupové a HOLKY postoupily do 2. ligy. Jsme
hrdí na jejich sportovní výkony a naše gratulace patří členkám týmu: Daně
Benešové, Jarmile Forstové, Naděždě Hrdinkové, Anně Prohaskové a kapitánce Jiřině Liškové. Je třeba uvést, že ve 3. lize soutěžilo osm pražských
týmů.
Ve 2. lize vzorně reprezentoval tým pod názvem KSŘ LVICE Pha 17, který
získal medailové třetí, tedy bronzové místo z devíti soutěžících pražských
týmů. Jen pár bodů ho dělilo od postupu do 1. ligy. Družstvo soutěžilo
pod vedením kapitánky Jany Tesařové ve složení: Christo Christov, Irena
Christovová a Josefína Kolaříková. Naše velká gratulace patří i týmu LVICE.
V 1. lize, kde se bojů zúčastňují nejlepší z nejlepších pétanquových hráčů
z Prahy, se náš tým soutěžící pod názvem KSŘ GPS Pha 17, vedený kapitánem Jaroslavem Pastorkem, umístil na šestém místě. Postarali se o to
kromě jeho kapitána i členové: Jiřina Gazdíková, Petr Gruber, Jiřina Gruberová, Eva Pastorková a Jiří Smělý. Jim také patří naše gratulace.
Soutěže ve 2. lize se účastnily ještě týmy KSŘ: ŠEDÍ VLCI Pha 17 pod vedením kapitána Josefa Procházky a LIŠÁCI Pha 17 pod vedením kapitána
Aloise Řezníka. Za vzornou reprezentaci jim také náleží naše pochvala.
Členové Klubu seniorů Řepy soutěžili i v týmech SPORTOVNÍHO KLUBU PÉTANQUE ŘEPY, řízeného prezidentem Josefem Procházkou a k jejich sportovnímu výkonu jim také gratulujeme.
Heslo „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“ nás doprovázelo celou soutěží a jsme za tuto možnost sportování vděční organizátorům soutěže.
Za Klub seniorů Řepy Ria Szitányiová

TJ Sokol Řepy fotbal
informuje
Podzimní část sezóny 2018-2019 je za námi. O konečném postavení našich devíti týmů v tabulce se můžete dočíst na našich webových stránkách www.fotbalrepy.cz, které jsou pravidelně aktualizovány. Všechny
týmy si vedly dobře a moc se snažily.
U nejmladších kategorií MPŘ a SPŘ se tabulky nevedou a trenéři se
u nich soustředí hlavně na vlastní hru a ne na výsledek. Tým dospělých
se snaží po návratu do vyšší soutěže I. B třídy stabilizovat tým, výkony i výsledky. Mládežnické týmy mladšího dorostu, starších a mladších
žáků, kterým se podařilo udržet nebo postoupit do I. A tříd se v první
části sezóny také neztratily. Posledním týmem, který nově hrál „LIGU
GENTLEMANŮ“ je tým naší staré gardy, který v první sezóně skončil na
krásném druhém místě. Všem hráčům děkujeme za vzorné reprezentování našeho klubu a přejeme jim hodně štěstí do druhé části sezóny.
Trenérům děkujeme za dobrou práci, trpělivost a čas, který tomu věnují.
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 Praha 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 Holkin. Dále pak firmám KBJ, Dovoz-jídel,
JAKO a školce Želvička za materiální zajištění sportovních workshopů.
Vám trenérům, asistentům, hráčům, fanouškům a celé městské části
Praha 17 přejeme klidné prožití svátků vánočních a hodně úspěchů,
pohody, štěstí, které k fotbalu také patří a hlavně hodně zdraví a lásky do nového roku 2019.

Nakonec bychom vás rádi pozvali na nejbližší velkou akci,
kterou pořádáme, a to na již pátý ročník „SPORTOVNÍ
ZÁBAVY“, která se bude konat v sobotu dne 9. 3. 2019
od 20 hodin. Všichni jsou moc zváni. K tanci nám bude
hrát skupina SKLEP-MISTR. Čeká nás tombola, taneční
vystoupení, vyhlášení nejužitečnějších hráčů jednotlivých
ročníků, které vyberou jednotliví trenéři. Tak neváhejte
a přijďte se bavit a zároveň podpořit náš klub, abychom
mohli prostředí, ve kterém 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

Dětský
ko(s)mický
karneval

27. ledna 2019, 15:00 - 17:00
Hlášení pro malé (i velké) kosmonauty v KD Bílá Hora přistane ko(s)mická raketa!
Zábavně naučný karnevalový dětský
program plný písniček v podání hvězdného
kapitána DJ Veselá HUBA, na každé
planetě nás čeká nějaký úkol, tancování
v komickém duchu, mnoho legrace
a hlavní téma VESMÍR! Nezapomeňte si
vzít karnevalový kostým! Za co na karneval
přijdete, je samozřejmě na vás. Přijdou
i nějací kosmonauti, mimozemšťané, nebo
třeba zářivé komety? (vstupné 70 Kč)

Kulturní dům Bílá Hora, Ke Kulturnímu domu 14, 163 00 Praha 6 – Řepy, tel. provoz a pronájmy: 739 883 621, provoz@kdbh.cz, tel. produkce: 777 320 390, produkce@kdbh.cz, www.kdbilahora.cz,
facebook.com/kdbilahora. Předprodej vstupenek: osobně na recepci KC Průhon, online přes GoOut.cz. Vstupenky k dostání také na místě před akcí. Změna programu vyhrazena.

INFORMUJEME
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MC ŘEPÍK VÁS ZVE NA
malý seminář s konzultací

V NOVÉM ROCE NOVÁ PRÁCE
Konzultace vede zkušená náborářka Edita, která má za sebou stovky osobních pohovorů v českém i anglickém jazyce,
prošla několika personálními agenturami a odděleními HR v zahraničních firmách.
KDY: pátek 18. ledna 2019 16.00–18.45
PŘIHLÁŠENÍ: předem na e-mailu editahrkonzultace@seznam.cz
Časy, na které si můžete rezervovat vašich 40 minut jsou: 16.00, 16.40, 17.20 a 18.00 hodin.
Staňte se jednou provždy profíkem na pracovním pohovoru a už vás nikdy nic nezaskočí
Tento seminář je koncipován jako individuální konzultace.
Je na Vás, která z níže uvedených témat si zvolíte.
Konzultace je zcela ZDARMA

Nabízená

témata:

• Jak si co nejlépe sestavit životopis
(je možné vzít si s sebou)
• Jak a kde hledat lepší práci
• Jak probíhá pohovor v agentuře
a ve firmě

• Jaké nejčastější otázky očekávat na pohovoru
(agentura a společnost)
• Jak vyjednávat o platu se zástupcem společnosti
• Možnost pohovoru s personalistou nanečisto
(možno i v AJ)
• Individuální konzultace dle Vašich potřeb

Sledujte naše webové stránky www.mc-repik.webnode.cz, nebo facebook MaterskeCentrumREPIK

MC ŘEPÍK PŘEJE DO NOVÉHO
ROKU VŠEM HODNĚ
POHODY, ZDRAVÍ A ŠTĚSTÍ
V lednu se u nás můžete těšit na tradiční pravidelný program,
který

začne 7. 1. 2019.

Zveme všechny rodiče a příbuzné těch nejmenších k nám na Hrátky s dětmi,
Angličtinu pro rodiče, Jógu, Volné herny, Tancované zpívánky
a spoustu dalších zajímavých přednášek, seminářů a workschopů.
17. 1. od 18 hodin – Prevence u dětí z pohledu celostní medicíny
(přednáší MUDr. Loucká)
18. 1. od 16 hodin – Konzultace s personalistkou – V novém roce
nová práce – nutno předem domluvit konkrétní termín na e-mailu
editahrkonzultace@seznam.cz

Od ledna nabízíme novinku –

ITALŠTINU. Lekce se budou
konat každé úterý 17.45 – 18.45.
Zájemci se mohou přihlásit na
e-mailu Malikova.S@seznam.cz

TIP NA VÝLET
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K pramenům Botiče
V minulém roce jsme si prošli celý tok říčky Rokytky. Neméně důležitý přítok v hlavním městě je i Botič, potok rodící se
ve Středočeském kraji, který po 35 kilometrové pouti ústí pod Vyšehradem do řeky Vltavy. Pojďme si ho projít a shodit kila
nabytá svátečním hodováním na sklonku roku. Stačí nám k tomu dobrá obuv, oblečení a chuť po toulkách.
Pramen se nachází poblíž obce Čenětice. Dojedeme tam autobusem 335 od stanice metra Budějovická. Z obce je to přibližně 1,5 kilometrů po
žluté turistické značce. Rozcestník nás upozorní na odbočku k pramenné louce. Pramen není
označen a ani nehledejme studánku. Prostě tady
někde se potůček rodí. Ale už kousek dál je znatelné koryto, byť často bez vody, s nezbytnou
vegetací stromů, křovin a rákosí.
Název toku snad pochází od výrazu „botnění“,
„botění“, čili nabývání objemu, rozvodňování.
Botič skutečně několikrát v minulosti přivedl do
Prahy velkou vodu a způsobil lokální povodeň.
Obyvatelé pražské Hostivaře by o tom mohli vyprávět.
Vrátíme se zpět do Čenětic. V korytě potoka je
už znatelná voda, ale zatím jen v podobě louží
a tůněk. Cesta mezi poli nás dovede do Radějovic
a Oleška. Zde už potok skutečně teče a prodírá se
v zářezu asi 20 metrů pod úrovní okolního terénu. V místě, kterému se říká „Rozcestí v údolí Botiče“ se připojí červená značka. Jdeme po ní, ale
po 100 metrech ji opustíme, abychom se drželi
toku. V krásné lesnaté krajině vytváří Botič romantické meandry. Přibývají chaty a zahrádky.
Podejdeme silniční most pražského okruhu
a vcházíme po zpevněné cestě do Osnice. Dál
jdeme po nově vybudované cyklostezce, která
spojuje okolní obce Jesenice a Zdiměřice. Botič
zde napájí rybník Osnici. To už jsme u zdi Průhonického parku – obory. Botič vtéká do obory

a je, společně se svými přítoky Zdiměřickým
a Dobřejovickým potokem, důležitým prvkem při
zavlažování parku. My dovnitř nepůjdeme, nemáme čipovou vstupenku. O Průhonickém parku
jsem psal v Řepské sedmnáctce v červnu 2014.
Ostatně doporučuji ho navštívit v květnu – červnu, kdy všechno kvete. Stejně se celý park dá
projít sotva za jeden den.

Obejdeme tedy park zleva po červené. Vlevo na
obzoru vidíme „Pražský Manhattan“ panelových
domů Jižního města a zanedlouho jsme u Průhonického zámku, cíli našeho putování. Zde se
můžeme v některé z restaurací občerstvit. Několik linek autobusů nás dopraví k metru Opatov.
Šťastnou cestu a pokračování příště!
Text a foto: Jan Bösser

PRODLOU
ŽENO

Tvar Barev

Dobroslav
Halata

Výstava obrazů
abstraktního
expresionismu
Leden 2019
/ Únor 2019
Galerie KC Průhon,
Socháňova 1220/27,
Praha 17 - Řepy,
PO-PÁ 9-19, SO 9-13

Dětský
oblečení a hraček

30. ledna 2019, 15:00 - 19:00
Děti z oblečení již vyrostly a s hračkami si nehrají? Navštivte dětský bazar, nakupte nové
věci a nepotřebné nabídněte jiným maminkám či tatínkům. Rezervujte si své prodejní
místo! Počet prodejních míst je omezen. Vybíráme vratnou zálohu ve výši 100 Kč, která
vám bude vrácena při odchodu. Rezervace prodejního místa telefonicky: 601 324 852, nebo
osobně: recepce KC Průhon. Místo konání: Společenský sál KC Průhon. (pro prodávající
vstup vratná záloha 100 Kč; nakupující vstup zdarma)

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: 728 404 042, e-mail: info@pruhon.cz

PROGRAM
leden
2019
06

NEDĚLE 15:00

Divadlo pro děti:
Vánoční příběh

Celý příběh se odehrává v jednom domě, kde žije velká rodina. Poetická
pohádka plná koled se opírá o původní české tradice, jež jsou na pozadí
jednotlivých příběhů. Hraje: Divadlo KAKÁ. (vstupné 50 Kč)

13

NEDĚLE 15:00

Divadlo pro děti:
O Popelce

Pohádku O Popelce vám budou vyprávět klauni a tak není divu, že bude
jiná, než ji znáte z klasického vyprávění. Co by se stalo, kdyby Popelka nenašla své tři oříšky? Hraje: Klaunské divadlo Jeníčka a Mařenky. (vstupné 50 Kč)

20

NEDĚLE 15:00

Divadlo pro děti:
O Červené Karkulce

Představení se skládá ze dvou pohádek. U druhé pohádky jsou děti přímo spolutvůrci představení. Pro děti od 3 do 8 let. Délka: 45 min. Hraje:
Malé divadélko Praha. (vstupné 50 Kč)

25
PÁTEK 19:00

Hudební večer
s Martinem Krulichem

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

27

NEDĚLE 15:00

Dětský
ko(s)mický karneval

Hlášení pro malé (i velké) kosmonauty - v KD Bílá Hora přistane
ko(s)mická raketa! Zábavně naučný karnevalový dětský program
plný písniček v podání hvězdného kapitána DJ Veselá HUBA, na
každé planetě nás čeká nějaký úkol, tancování v komickém duchu, mnoho legrace a hlavní téma VESMÍR! Nezapomeňte si vzít
karnevalový kostým! Za co na karneval přijdete, je samozřejmě
na vás. Přijdou i nějací kosmonauti, mimozemšťané, nebo třeba
zářivé komety? (vstupné 70 Kč)

Kulturní dům Bílá Hora, Ke Kulturnímu domu 14, 163 00 Praha 6 – Řepy, tel. provoz a pronájmy: 739 883 621, provoz@kdbh.cz, tel. produkce: 777 320 390, produkce@kdbh.cz, www.kdbilahora.cz,
facebook.com/kdbilahora. Předprodej vstupenek: osobně na recepci KC Průhon, online přes GoOut.cz. Vstupenky k dostání také na místě před akcí. Změna programu vyhrazena.
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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
• NABÍZÍM VÁM KADEŘNICKÉ SLUŽBY všeho druhu
v prostředí vašeho domova a dle vašich časových
možností.
Tel.: 774 901 193
• JIŘÍ ERD – ZEDNICKÉ, OBKLADAČSKÉ A BOURACÍ
PRÁCE. Od drobných prací až po kompletní rekonstrukce
bytů a domů. Zateplení fasád. Email: jirierd@seznam.cz
Tel.: 736 459 431

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

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

•        !! 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

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

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

DOKÁŽEME VÁM, ŽE VÁS DOKÁŽEME NAUČIT
www.english1to1.cz
Tel.: 737 337 445

• 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

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

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

• ! !! 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

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

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

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

• SEŘÍZENÍ PLASTOVÝCH OKEN A BALKONOVÝCH DVEŘÍ.
Montáž klik s dětskou pojistkou.
Tel.: 733 720 950

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

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

• A.DOHNÁLKOVÁ – STŘÍHÁNÍ PSŮ.  Ošetření uší, drápky,
zubní kámen a anál. žlázy. Laudova 1014/15, Řepy.
Tel.: 235 312 157, 737 841 145
• ELEKTRIKÁŘ-ŠIMON. Opravy, rekonstrukce, připojení.
www.simonelektro.cz
Tel.: 603 551 966
• OPRAVY TV, ANTÉNY, STA, SATELITY, ELEKTRONIKA.
Böhmova 5, P13, v.siebert@volny.cz, www.tvservis.cz
Tel.: 733 311 747

BYTY, NEMOVITOSTI
• HLEDÁM MENŠÍ BYT DO 15 TISÍC nebo větší do 20 tisíc
jen pro 2 osoby – pár. Ideálně na 2 roky a více, lodžie
výhodou, ale nemusí být, centrum do 30 minut.
Zařízení po dohodě. RK nevolat.
Tel.: 603 789 381
• VYMĚNÍM OBECNÍ BYT 2KK V ULICI ŽUFANOVA ZA VĚTŠÍ
V ŘEPÍCH.
Tel.: 731 849 797
• PŘÍMÝ ZÁJEMCE KOUPÍ BYT V ŘEPÍCH. Financováni je
zajištěno. RK nevolat.
Tel.: 702 815 516
• Koupím byt v Řepích, přímo od majitele.Tel.: 604 617 788
• PRODÁM PODSKLEPENOU CHATU V ZAHR. KOLONII
Ke Konstruktivě (sam. voda, el. 300m2).
j.nitra@centrum.cz

TENIS CLUB ŘEPY
Výkonnostní i rekreační tenis !!!
Pronájem tenisového kurtu na jednotlivé hodiny,
na celý den na akce, či na pravidelné hraní.
Otevřeno každý den 8 – 22 hod.
Individuální trénink s trenérem pro začátečníky,
pokročilé i závodní hráče. Tenisový oddíl pro děti
a mládež. Přípravka pro děti.

Najdete nás v areálu školy v ulici Socháňova:
Tenis Club, Socháňova 5b, Praha 17
Rezervace: 778 857 057 nebo FB Tomáš Sklenička
www.tenisrepy.cz

Kosmetický a kadeřnický salon

BEZPEČNOSTNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBA

Giaccomo
Nabízíme: kadeřnictví (Matrix),
kosmetika (Babor), modelace nehtů, manikúra,
pedikúra, parafínové zábaly (ruce i nohy),
masáže.

www.studio-giaccomo.cz
Nevanova 1070/35
Tel.: 777 681 447
603 509 733
608 222 211
736 513 425

kosmetika, pedikúra, manikúra
kadeřnictví
modelace nehtů
masáže

HLEDÁ DO PRACOVNÍHO POMĚRU

PRACOVNÍKY ÚKLIDU, MALÍŘE
A ELEKTRIKÁŘE
NABÍZÍME: 25 dnů dovolené, 3 dny zdravotního
volna, příspěvek na stravování, stabilní pracovní dobu,
možnost ubytování, příspěvek na rekreaci
POŽADUJEME: státní občanství ČR, trestní bezúhonnost
MÍSTO PRACOVIŠTĚ: Praha
KONTAKT: personal@bis.cz, 224 235 496
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Hledáte stabilní práci
na Šestce?

VŠE PRO VÁŠ BYT

Hotel Fortuna West***

čalouníme židle, lavice,
šijeme potahy na sedačky

přijme kolegy na pozice:

ČALOUNĚNÍ NÁBYTKU

LÁTKOVÉ ŽALUZIE PLISÉ
DOPRAVA ZDARMA

recepční
číšník/servírka

NEVANOVA

1045 (dílna)
1047 (prodejna)
163 00 Praha-Řepy
mobil: 604 257 511, 603 431 700
e-mail.: i.varhulikova@seznam.cz
www.deky-luzkoviny.cz

vrátný
Pro více informací volejte 724 167 481
E-mail: m.kempfova@fortunahotels.cz
Mrkvičkova 2, Praha 6, FortunaHotels.cz

Pracovní doba: Po–Pá 8.00–18.00 hod.

Školka Želvička
Španielova 52a,
163 00 Praha - Řepy
Tel.: 604 433 057
www.skolkazelvicka.cz

První hodina zdarma :)

ZASKLÍVÁNÍ BALKÓNŮ
SÍTĚ PROTI HMYZU
SUŠÁKY, ŽALUZIE
● 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.

+420 739 034 488
www.bydlenijerabek.cz

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

BS"D

ŘEPSK Á
Chcete u nás inzerovat?
Tel. 234 683 531, 720 524 688
michaela.linhartova@praha17.cz

Chiropraxe – řešení potíží pohybové soustavy
• Funkční poruchy páteře, blokády a špatné držení těla
• Napět a ztuhlost pohybového ústrojí a kloubů
• Negativní následky prodělaných onemocnění a zranění
Objednávky telefonicky 775 138 675 (9–18 hod.)
Nevanova 1040/10, 163 00 Praha-Řepy
www.chiropraxe-plus.cz
Rychlé objednací termíny, po dohodě i přes víkend.

Veterinární klinika Delta
MVDr. Michael Růžička, s. r. o.
Drahoňovského 810/1
Praha 6 - Řepy 163 00
Gsm: 731 215 116
E-mail: delta@vkd.cz
www.veterinadelta.cz
Ordinační hodiny:
Po–Pá: 8.00–11.30, 15.00–20.00
So: 9.00–12.00
Operační hodiny:
Po–Pá: 11.30–15.00
• Preventivní vyšetření
¢ Kardiologické vyšetření
• Čipování, vystavení europasů
¢ Očkování
• Chirurgie
¢ Stomatologie
• RTG, sonografie, vyšetření moči
¢ Odběry krve
• Hospitalizace
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POSTAVÍME VÁM PLYNOVOU KOTELNU
• Zdarma vypracujeme studii ekonomické návratnosti plynové kotelny
271 777 010
trend@trend-technologie.cz

• Vytvoříme projektovou dokumentaci, včetně vyřízení stavebního povolení
• Postavíme Vám vlastní plynovou kotelnu na klíč
• Zajistíme provozování kotelny, včetně pravidelných servisů a revizí

Koněvova 1107/54
130 00, Praha 3

Základem našeho úspěchu je Vaše spokojenost

www.trend-technologie.cz

ŽALUZIE

Po předložení tohoto kuponu

SÍTĚ PROTI HMYZU

27 let

SLEVA
40%

stejné IČ
stejná adresa
stejný kontakt

z montáže

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

ÚKLIDOVÉ PRÁCE
Mytí oken • čištění koberců • úklid po
malířích • běžný úklid • voskování podlah
malování • lakování
JAN BÖSSER
Žalanského 36/29, 163 00 Praha 6
tel.: 603 423 612 • bosser@volny.cz

