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ŘEPSKÁ

Konal se křest nové knihy

Průvod sv. Martina: 11. listopadu 

Řepy získaly 1. cenu v celostátní  
soutěži MPSV za podporu seniorů
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Vážení čtenáři,
začíná nám listopad a to je pro mě osobně měsíc jednoznačně spojený s Dušičkami, mlhami a upla-
kaným počasím. Večer je brzy tma, a tak se člověk mnohdy rád uvelebí v klidu domova s knížkou 
a teplým čajem. Proto doufám, že se vám k tomuto podzimnímu lenošení a meditování bude hodit 
i Řepská sedmnáctka. Věřím, že vás potěší krátké reportáže z proběhlých akcí a třeba vás zaujmou 
i pozvánky na dobu adventní. A při tom všem plánování nezapomeňte na našeho patrona sv. Martina 
a vyrazte na Svatomartinský průvod!

Radka Sálusová

Úvodní slovo
Úřední hodiny
Úřadu MČ Praha 17

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

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

Czech	POINT Španielova 1280: 
v úředních hodinách živnostenského odboru

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

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

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

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

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

PŘÍŠTÍ	ZASEDÁNÍ	ZASTUPITELSTVA	MČ	PRAHA	17	SE	KONÁ	13.	12.	2017	OD	14	HODIN.
Místo	konání:	KD	Bílá	Hora,	Ke	Kulturnímu	domu	14,	Praha	17	-	Řepy
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Jmenování	vedoucí	Odboru	sociálních	věcí	ÚMČ	Praha	17
Rada městské části schválila na základě výsledku výběrového řízení jmenování Bc. Jany Císařové 
vedoucí Odboru sociálních věcí ÚMČ Praha 17, a to s účinností od 1. listopadu 2017.

Žádost	TJ	SOKOL	ŘEPY	o	vyslovení	souhlasu	s	podáním	žádosti	na	rekonstrukci	volejbalových	
kurtů
Rada městské části schválila podání žádosti TJ SOKOL ŘEPY na rekonstrukci volejbalových kurtů 
na základě Celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze, vyhlášených 
Radou hl. m. Praha usnesením č. 1842 ze dne 15. srpna 2017.

Přerušení	provozu	a	zajištění	náhradního	vánočního	provozu	mateřských	škol	Městské	části	
Praha	17	ve	dnech	27.	–	29.	12.	2017
Rada městské části souhlasila s přerušením provozu v MŠ Socháňova, MŠ Bendova, MŠ Pastel-
ka a se zajištěním vánočního provozu v MŠ Laudova se speciálními třídami, pracoviště Opuková 
10/373 od 27. 12. 2017 do 29. 12. 2017, pokud rodiče své děti přihlásí do 8. 12. 2017.

Dům	s	pečovatelskou	službou	v	Praze-Řepích.	Dodatek	č.	1	ke	smlouvě	o	dílo	na	projektové	
práce	a	inženýring
Rada městské části rozhodla o prodloužení doby plnění pro provedení díla projektové dokumen-
tace včetně inženýrské činnosti na stavbu „Dům s pečovatelskou službou Praha 17, Řepy, K Šan-
cím přeložky kvn, knn, SDK“.

Nové	obložení	prostor	jídelen	–	ZŠ	genpor.	Františka	Peřiny,	Socháňova	1139,	Praha	6	-	Ře-
py	–	přijetí	nabídky
Rada městské části rozhodla o přijetí nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce „Nové ob-
ložení jídelen – ZŠ genpor. Františka Peřiny, Socháňova 1139, Praha 6 - Řepy“, zadanou dle § 27 
písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

V pondělí 16. října se opět sešli zvolení zástupci z řad občanů s představiteli radnice, aby dis-
kutovali nad zásadními tématy, která občany zajímají. Z radnice se tentokrát účastnili všichni 
místostarostové, tedy Martin Marek, Jaroslav Hájek a Jiří Masopust, tajemník úřadu Lubomír 
Němejc a vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy Milan Svítek. Ústředním tématem to-
hoto setkání byla doprava. Řešily se jak autobusové a tramvajové spoje z hlediska současnosti 
i budoucnosti, tak i železnice a řepské nádraží, stejně tak i dopravní omezení. Dalším bodem 
byla stavba Sportovního centra Na Chobotě, DPS a protihlukové stěny při ulici Slánská. Z dal-
ších bodů např. sociální bydlení, solární koše nebo knihobudky. 

-mish-

Řepský Poradní sbor se opět sešel
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Vážení čtenáři,
s nadcházejícím listopadem začíná období 
tzv. dušičkového počasí. Pro někoho možná 
trochu melancholie, ale já věřím, že i tato 
doba má své osobité kouzlo.
Nejprve bych vám touto cestou ráda podě-
kovala za vaši účast ve volbách do Posla-
necké sněmovny Parlamentu ČR. Stejně tak 
děkuji všem, kteří se na hladkém zajištění 
voleb podíleli.
Snad mi také dovolíte malé povzdechnutí. 
Moje letošní podzimní melancholie vůbec 
nesouvisí s počasím, ale s problémem, kte-
rým se v Řepích zabýváme již dlouhodobě, 
a tím je protihlukový tunel při Slánské ulici. 
Situaci stále řešíme, bohužel Magistrát, re-
spektive TSK nespolupracuje tak, jak bychom 
si představovali. Věřím, že se však blýská na 
lepší časy a příští rok přinese konečně defi-
nitivní řešení této záležitosti. Podrobnosti 
jsme pro vás připravili v článku na str. 9. 
Ale vraťme se k samotnému měsíci listopadu. 
K listopadu neodmyslitelně patří také mar-
tinská husa či rohlíčky, o prvním Svatomar-
tinském vínu ani nemluvě. Přeji vám tedy, 
ať si v letošním roce tyhle dobroty náležitě 
vychutnáte a nezapomeňte, že 11. listopadu 
je pro vás opět přichystán tradiční Svato-
martinský průvod zakončený ohňostrojem 
na louce před budovou radnice. A budete-li 
mít chuť, můžete si další veselí užít i později 
večer při taneční zábavě v Sokolovně.
Listopad také nabízí několik zajímavých 
divadelních představení v Kulturním domě 
na Bílé Hoře. Pevně věřím, že vám tato za-
jímavá kulturní nabídka zpestří podzimní 
večery. Určitě si tato skvělá představení 
nenechte ujít!

Jitka Synková

Slovo starostky

11. listopadu 
2017 od 17. hod

OhňOstrOj  
na plOše před radnicí  
pO skOnčení průvOdu

Zahájení v kOstele sv. rOdiny, průvOd pOkračuje  
Od dOmOva sv. k. BOrOmejskéhO ke kOstelu  

sv. martina, kde Bude krátké Zastavení.  
martin Z tOurs

muZikálOvá scéna před kOstelem sv. martina

infO a vstupenky na: www.pruhOn.cZ

pruvod
sv. martina

martinsKÁ
ZÁBava

11. listOpadu 2017
20:00 sOkOlOvna řepy

hraje: rOBert hlavatý & Band

upoutavka martin 2017.indd   1 22.10.17   19:16
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OTÁZKA MĚSÍCE LISTOPADU

Téma měsíce: Změna času
Jak se vyrovnáváte s přechodem na zimní čas?

Přechodem na zimní čas se vracíme zpět ke středo-
evropskému času. Ten se shoduje s rozložením času 
na naší planetě podle poledníkových pásů. Letní čas 
byl zaveden z důvodu prodloužení světelné části 
dne, předpokládala se ekonomická úspora energie. 
Většina lidí je totiž více aktivní po západu slunce 
než ráno. Ušetří se tak elektrická energie za večerní 
osvětlení. Podle řady odborníků je ale tento před-

poklad v současné době již zpochybněn.

A teď k Vašemu dotazu.  Přechod na zimní čas je pro většinu lidí méně 
problematický, pospíme si o hodinu déle, než přechod na čas letní. Ča-
sovou adaptaci vnímáme každý trochu jinak.  Mnoho lidí si stěžuje na 
poruchy spánku, změnu nálady a zdravotního stavu. Zvyknout si trvá 
obvykle týden, kdy se snažíme změně času přizpůsobit své biologické 
hodiny. A já to mám podobně.

Změnu času vnímám docela dobře. Je příjemné, že 
si ráno mohu přispat. Bohužel ten pocit trvá zhruba 
týden. O to horší je to pak v březnu, při změně na 
čas letní. 

MUDr. Antoine Katra Nez. za TOP 09

Šárka Strachová ČSSD

Změnu času naprosto nenávidím. Pokaždé se mi 
naprosto rozhodí můj biorytmus a srovnat se mně 
trvá minimálně 14 dnů. Je fakt, že teď na podzim 
je to o něco lepší, protože si alespoň o hodinu 
přispím. Na jaře to je ale učiněná katastrofa! Dva 
týdny jsem absolutně neschopná se srovnat, věč-
ně chodím všude pozdě, protože můj organismus 
se zkrátka nemůže smířit s tím, že se čas posunul. 

Byla bych velice ráda, kdyby se tyto časové posuny jednou pro vždy 
zrušily! V dnešní době opravdu nevidím žádný přínos, který by tato 
časová změna lidem přinášela.

Ilona Hradecká
Posun času na mě nemá absolutně žádný vliv. 
Zkrátka a dobře – jen si přenastavím čas na ho-
dinkách a to je veškerá změna, kterou mi to při-
náší. Nechápu, proč je to tak často diskutovaná 
otázka. Věřím, že v naší republice je mnoho zají-
mavějších témat, která by se měla řešit.
Kromě toho – teď na podzim nám tato změna při-
náší hodinu spánku navíc, což se v podzimních 

plískanicích hodí. Na jaře jsem naopak rád, že si mohu přivstat a uží-
vat si krásného jarního vzduchu při ranním venčení mého pejska.
Takže jsem vlastně rád, že k této změně dvakrát ročně dochází a roz-
hodně bych tento zvyk nerušil.

Ladislav Horký

Otázka na příští měsíc: Řepské adventní akce.
Myslíte si, že je nabídka adventních akcí v Řepích dostatečná?

Chcete-li se k otázce vyjádřit, kontaktujte redakci na e-mail: redakce@praha17.cz
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Můžete	Váš	odbor	v	krátkosti	
představit?
Živnostenský odbor ÚMČ Praha 17 je 
podle zákona o živnostenských úřa-
dech obecním živnostenským úřadem, 
který vykonává činnosti v rozsahu 
stanoveném živnostenským zákonem 
a plní i další úkoly stanovené zvlášt-
ními právními předpisy. Živnostenský 
odbor ÚMČ Praha 17 je také centrálním 
registračním místem a to znamená, že 
v duchu hesla „neobíhá občan, ale lej-
stro“ přijímá od podnikatelů přihlášky 
k registraci, oznámení určené správci 
daně, správě sociálního zabezpečení, 
zdravotním pojišťovnám či přijímá od 
podnikatelů oznámení o vzniku vol-
ných pracovních míst nebo jejich ob-
sazení.
Je provozovatelem živnostenského rejstříku, do kterého zapisuje údaje  
o podnikatelích v souladu se živnostenským zákonem.

Kolik	máte	podřízených?
Živnostenský odbor v Praze 17 je ženský kolektiv, pracuje nás zde celkem 
sedm. Odbor má dvě oddělení: registrační a správních řízení, kde jsou čtyři 
kolegyně a oddělení kontrolní, kde kontrolní činnost vykonávají dvě kole-
gyně. Mám radost, že jsme kolektiv, ve kterém se jedna na druhou může-
me, jak pracovně, tak i osobně, spolehnout.

Jak	dlouho	pracujete	na	Úřadu	MČ	Praha	17?	Jak	dlouho	jste	
na	pozici	vedoucí?
Na Úřad městské části Praha 17 jsem nastoupila 1. 1. 2002 jako právník na 
tehdejší oddělení správních řízení.
Stále mám v paměti, že to byl rok velkých povodní, zkoušky odborné způ-
sobilosti a na podzim roku 2002 jsem se přihlásila do výběrového řízení na 
pozici vedoucí Živnostenského odboru po panu Mgr. Mazánkovi, který na 
jaře roku 2003 odešel do důchodu. Takže si uvědomuji, že letos mám výročí 
patnáct let práce na Živnostenském odboru a z toho 14 let jako vedoucí 
odboru.

Co	máte	na	své	práci	nejraději?
Líbí se mi rozmanitost problematiky, která se živnostenským podnikáním 
souvisí. Naše práce není jen studium a aplikace živnostenského zákona, 
ale i spousty jiných předpisů, které se, jak všichni víme, často mění.
Mám radost, když se ve zpětné vazbě dozvídám, že podnikatelé jsou s prací 
našeho odboru spokojeni, získají potřebné informace a rádi se k nám vra-
cejí, i když to k nám nemají neblíž.

S	jakými	záležitostmi	se	na	Vás	mohou	občané	obracet?
Jak už bylo řečeno, živnostenský odbor plní funkci živnostenského úřadu 
a vykonává státní správu v oblasti živnostenského podnikání. Eviduje pod-
nikatele fyzické  i právnické osoby a jejich živnosti v živnostenském rejs-
tříku a zároveň provádí kontrolu dodržování ustanovení živnostenského 
zákona a právních předpisů, které s podnikáním souvisí.
Občané a právnické osoby, bez ohledu na místní příslušnost, mohou na 
našem odboru ohlásit živnost, požádat o koncesi, oznamovat zahájení či 
ukončení provozování živnosti v provozovně, oznamovat přerušení či po-

kračování provozování živnosti. Živno-
stenský rejstřík je napojen na základní 
registry, takže podnikatelé již nemusí 
oznamovat změny osobních údajů 
(např. změna jména, bydliště, sídla, 
změny jednatelů, změnu obchodní 
firmy). Živnostenský odbor změnu 
v živnostenském rejstříku provede na 
základě avíza z těchto registrů.
Dále se občané mohou na živnosten-
ský odbor, konkrétně na kontrolní 
oddělení, obrátit v případě podání 
podnětu na podnikatele, který dle 
jejich názoru nepodniká v soula-
du s pravidly. Pokud podnět bude 
v pravomoci živnostenského odboru, 
vyřešíme jej, případně podnět po-
stoupíme věcně příslušnému orgánu 
státní správy (např. ČOI, Policii ČR, 

Hy gienic ké stanici hl. m. Prahy, Celní správě, Inspektorátu práce, Fi-
nančnímu úřadu).

Co	Váš	odbor	řeší	nejčastěji?
Oddělení registrace a správních řízení přijímá a vyřizuje ohlášení živnosti, 
žádosti  o koncesi, zapisuje do živnostenského rejstříku změny na základě 
oznámení podnikatelů nebo na základě avíza z veřejných rejstříků.
Vyřizuje telefonické a písemné dotazy občanů i podnikatelů ohledně živ-
nostenského podnikání.
Kontrolní oddělení nejčastěji řeší přestupky v oblasti porušování povin-
ností stanovených živnostenským zákonem v §31 a dále například neozná-
mení zahájení či ukončení provozování živnosti v provozovně, jejich ozna-
čení. Kontroluje dodržování  i některých vybraných ustanovení zvláštních 
právních předpisů jako je např. Zákon  o ochraně spotřebitele, Tržní řád, 
Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek a další. 
Dále vyřizuje dotazy týkající se všeobecně živnostenského podnikání, 
ochrany spotřebitele. Na náš odbor se také občané obracejí s dotazy na 
konkrétní živnosti, kde a který podnikatel živnost provozuje. 

Co	považujete	z	vaší	agendy	za	nejproblematičtější?	
Momentálně nemohu říci, že bychom nějakou část agendy vnímaly jako 
problematickou. Pokud se něco jako problém objeví, bereme to jako výzvu 
a každý nestandardní úspěšně vyřešený úkol nás všechny profesně obo-
hacuje. Nám úředníkům i podnikatelům bych přála, aby náš právní řád byl 
přehledný, v základních věcech trvalý a neměnil se po každých volbách. 

Jak	relaxujete?
Mým velkým potěšením je čtyřletý vnouček. Ráda cestuji, často navštěvuji 
divadlo a hodně čtu. 

Děkuji za rozhovor.
Radka Sálusová

Otázky pro Irenu Žeberovou
V listopadu vám představujeme Odbor živnostenský a jeho vedoucí JUDr. Irenu Žeberovou.

JUDr.	Irena	Žeberová	(56	let)
•  Stav: vdaná, dva synové, jeden vnouček
•  Záliby: cestování, divadlo
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Vážení čtenáři,

listujete listopadovým číslem Řepské sedmnáctky a možná si říkáte, proč 
vám sem podsouváme již dobu adventní. Nebojte, nepodlehli jsme tlaku 
obchodních řetězců, které vánoční výzdobu vystavují již v říjnu, ale chtěli 
bychom vás upozornit na některé zajímavé akce, které vás v době advent-
ní v Řepích čekají. A protože Řepská sedmnáctka je měsíčník, chceme se 
o termíny podělit již nyní, v dostatečném předstihu.
Snad jen na úvod mi dovolte malé zamyšlení či snad připomenutí podstaty 
doby adventní. Advent označuje dobu příprav na Vánoce, pochází z latin-
ského „adventus“, což znamená příchod. Tedy příchod Vykupitele Ježíše 
Krista. Toto období by tedy pro nás nemělo být jen dobou šílených nákupů 
a velkého úklidu, ale zejména dobou zklidnění a časem, kdy si uvědomíme 
i duchovní hodnotu Vánoc. A to bez ohledu na to, zda jsme věřícími či ni-
koliv.

A jak je to s datem adventu? Datum první adventní neděle je pohyblivé. 
Je to proto, že poslední adventní neděle – tedy ta čtvrtá, zlatá – připadá 
vždy na neděli před 25. prosincem (který je hlavním vánoční svátkem). 
A tak tedy stejně jako se mění každoročně den v týdnu, na který připadá 
25. prosinec, mění se i datum 1. adventní neděle.
Letošní advent začíná až 3. prosince – a má tak vlastně jen tři týdny. 
Abychom si tuto krásnou dobu alespoň trochu prodloužili, zveme vás na 
rozsvícení řepského vánočního stromu již v pátek 1. prosince. Stejně tak 
první z řady adventních koncertů v kostele sv. Rodiny můžete navštívit již 
v neděli 26. listopadu. 
Níže si můžete prohlédnout data zajímavých adventních akcí a já vám 
přeji, abyste si ten letošní advent opravdu užili – v klidu a dobré náladě. 
Udělejte si čas a navštivte nějakou hezkou kulturní akci, vyzdobte si byt, 
vyrobte adventní věnec a hlavně si najděte čas na své blízké!

-ras-

Advent pomalu klepe na dveře…

POHÁDKY NAŠÍ BABIČKY
Sobota, 2. prosince, KC Průhon od 15 hodin
Vánoční pohádka, kterou vypravuje babička  
a k tomu jí pomáhá kašpárek a mnoho dalších 
maňásků, kteří se na vás moc těší. Babička není 
ledajaká, ale kouzelná, protože má s sebou knížku 
plnou podivuhodných příběhů. Představení 
je složeno z loutkového a činoherního herectví.

Po pohádce přijde trojice – čert, Mikuláš, anděl 
s nadílkou pro děti. Děti si připraví krátkou písničku.
Rodiče prosíme o donesení vlastních balíčků 
označených jménem dítěte a předání personálu 
nejlépe těsně před začátkem divadélka ve vstupní hale 
KC Průhon. Pro ty, kteří balíček zapomenou, bude 

k dispozici v knihovně KC Průhon omezený počet 
balíčků k zakoupení v hodnotě do 100 Kč. 

Pro jistotu, že se dostane na každého, 
doporučujeme rezervaci 

míst a balíčků předem.

MIKULÁŠSKÉ RADOVÁNKY 
V SOKOLOVNĚ PRO DĚTI MALÉ, 
VELKÉ I DOSPĚLÉ
Neděle, 3. prosince, Sokolovna  

od 15 hodin

Veselé mikulášské odpoledne  

pro všechny děti v řepské  

Sokolovně. Připravena je  

spousta zábavy, písniček,  

soutěží a čertovského  

dovádění. Vstup volný.

ROZSVÍCENÍ  
VÁNOČNÍHO STROMU

V pátek 1. prosince –  

ul. Makovského, v 17 hodin

tramvajová zastávka Slánská, 

naproti obchodnímu centru. 

Slavnostní akci doprovodí svým vystoupením 

pěvecké sbory žáků MŠ Socháňova,  

ZŠ genpor. Fr. Peřiny a ZUŠ Blatiny

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA  
V KD BÍLÁ HORA
Neděle, 3. prosince, KD Bílá Hora od 15 hodin

Mikulášská nadílka nebude chybět ani na 

Bílé Hoře. Od 15 hodin děti bude již tradičně 

předvánočně a mikulášsky bavit skupina Myš 

a Maš (www.mysamas.cz), bude se tančit, 

zpívat, dovádět, soutěžit, povídat o Vánocích 

a Mikuláši a chybět nebudou ani koledy.

Nadílka začne okolo 16. hodiny přivoláním 

Mikuláše, čerta a anděla.

Situace s balíčky obdobná jako v KC Průhon. 

Balíčky k zakoupení budou pro zájemce 

připraveny v hospůdce KD Bílá Hora.
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Jeden by se ani nenadál a vypadá to, že budeme zase zažívat Řepy trochu 
jinak. Tentokrát s příchutí vanilkového cukru, svařeného vína a horkého 
punče. Snad s vůní purpury, zkrátka v duchu adventu a blížících se Vánoc. 
Na den přesně po třech měsících, tedy 9. 12. 2017 a opět v sobotu, jsme 
přichystali zimní variaci na téma Zažít Řepy Jinak. Ovšem výrazně komor-
nější a klidnější. Ve stejný čas, na stejném místě. S mírnými úpravami, jež 
plynou z prosincových klimatických podmínek a také z redukcí prostoru, 
tak abychom narušili co nejméně předvánoční náladu. Socháňovu ulici ne-
cháme protentokrát spát a úžasné stánky našich milých sousedů rozpro-
střeme na chodnících kolem Kulturního Centra Průhon, které se opět stalo 
naším největším partnerem. 
Rádi bychom pokračovali v nastaveném a po minulé akci osvědčeném tren-
du a dál vám představovali místní domácí výrobce, sousedy o kterých ani 
nevíte, a kteří doma vlastní pílí a kreativitou mnohdy s dětmi v zádech 
zdolávají nástrahy svých bytů a vyrábějí krásné věci, až se tají dech. Právě 
těmto lidem chceme dávat prostor především. Abychom si k nim dokázali 
najít cestu a podpořili je třeba tím, že si jejich výrobky přijdeme prohléd-
nout a některé si i koupili. Naší ambicí pro tuto adventní událost je, aby ti, 
kteří například napečou velké množství vánočního cukroví, se o něj přišli 
podělit s těmi, kteří si ho třeba již upéct nemohou. Nebo si to vánoční cuk-
roví vzájemně vyměnili společně se svými zaručenými recepty! To cukroví 
pak může zdobit naše vánoční tabule, podnosy a parapety. 
Tu vzpomínku si pak všichni můžeme odnést s sebou domů. Obohatit se 
tím pravým duchem Vánoc, sdílením vlastního umění, hodnot a přátelství. 
Ale nemusí to být pouze cukroví. Vyrobíme si vlastní ozdoby a ozdobíme si 
strom! Vyzdobíme si svojí ulici. Každý je zván. Každý kdo něco umí, ale také 
každý, kdo o něco takového má zájem. Můžete se těšit na osvědčené pro-

dejce z minulé akce, ale jistě budete 
překvapeni i stánky s novými produkty. 
Zaručený bude také hudební a dopro-
vodný program. Už nás trochu znáte 
a víte, že vás dokážeme překvapit. Ale 
určitě nezklameme! Snad neprozradím 
mnoho, když oznámím prvního účin-
kujícího, kterým bude Richard Tesařík, 
zakladatel a zpěvák legendární skupiny Yo Yo Band, který dokreslí atmo-
sféru svým speciálně sestaveným repertoárem, složeným z různých více či 
méně známých, svých nebo swingových a bluesových písniček.
Přesto všechno bychom chtěli především, aby Zažít Řepy Adventní nebyly 
velkolepou a hektickou akcí. Chceme raději posedět, zastavit se, pohovořit 
a nechat spíš čas plynout kolem nás. Přijďte i vy. Uvidíte, že to je uprostřed 
sídliště možné. Máte-li kdokoliv z vás chuť zapojit se do této akce, se svý-
mi produkty, službami, vystoupením nebo přispět nápadem neváhejte nás 
kontaktovat na emailu: dirbak@seznam.cz. Rádi vám poskytneme prostor 
a podpoříme vás.
Věříme, že i tentokrát vás všechny touto akcí potěšíme, a že i tentokrát 
nám odpustíte drobné organizační zádrhely a případná omezení.

Těšíme se na vás 9. prosince již od 11.00 hodin! Více informací naleznete 
na našem facebooku Zažít Řepy a Zažít Řepy Adventní. Podrobný program 
najdete také v prosincovém vydání Řepské sedmnáctky.

Za organizační tým Zažít Řepy
Josef Dirbák

Zažít Řepy Adventní 2017

Sobota 16. 12. 2017 od 13 do 18 hod
atrium Domova sv. Karla Boromejského 
K Šancím 50, Praha-Řepy 

Vánoční atmosféra, stánky
živá hudba – kapela Motovidlo
svařené víno
káva, čaj, cukroví
pivo a klobásky
dárky 
vánoční dekorace a ozdoby
andělská pošta

Adventní trh 
v Klášteře

 www.domovrepy.cz
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ADVENTNÍ	KONCERTY	2017	–	
																																																			Kostel	sv.	Rodiny

neděle	26.	11.	od	16.30	hod.
První adventní koncert – orchestr ARCHIONI pod vedením 
Michala Macourka se sólistkou Janou Borkovou (soprán).

neděle	3.	12.	od	16.30	hod.
Druhý adventní koncert – Hornický pěvecký sbor Kladno 
se sólistou opery ND v Praze Vladimírem Doležalem, 
průvodní slovo: P. Petr Prokop Siostrzonek. 

neděle	10.	12.	od	16.30	hod.
Třetí adventní koncert – smíšený pěvecký sbor GAUDIUM 
PRAHA pod vedením Zdeny a Vladislava Součkových 
a dívčí komorní sbor PUELLAE, klavírní doprovod: 
Jitka Nešverová. 

neděle	17.	12.	od	16.30	hod.
Čtvrtý adventní koncert –  Hudba v duchu  
radostného očekávání Svátků vánočních 
(účinkují: hudební skladatel a kytarový  
virtuos Lukáš Sommer a jeho hosté).
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Velkoobjemové kontejnery  
v LISTOPADU
Velkoobjemové kontejnery (VOK) budou přistavovány ve všední dny 
v odpoledních hodinách od	 14	 do	 18	 hod. a o víkendu od	 12	 do	
16	hod. Po celou dobu přistavení bude přítomna obsluha, která bu-
de koordinovat ukládání odpadů. VOK nebudou na daném stanovišti 
zůstávat přes noc.

LISTOPAD:

•				 3.	11.	(pá)	14–18 hod. Parkoviště Hofbauerova x Žufanova

•				 4.	11.	(so) 12–16 hod. Křižovatka ul. Laudova x K Trninám

•				 9.	11.	(čt) 14–18 hod. Parkoviště ul. Galandova

•			10.	11.	(pá) 14–18 hod. Parkoviště Drahoňovského

•			16.	11.	(čt) 14–18 hod. Parkoviště v ul. Na Moklině  
   (u rest. U Hasiče)

•			23.	11.	(čt) 14–18 hod. Parkoviště u objektu Bílý Beránek  
   (Šímova ul.)

•			24.	11.	(pá) 14–18 hod. Křižovatka ul. Ke Kulturnímu domu x 
   U Boroviček

•			30.	11.	(čt) 14–18 hod. 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 (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!!!

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

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

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

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

Termín	a	místo	přistavení	MSD	v	listopadu

21.	11.	(úterý)	13	–	19	hod.	–  parkoviště u objektu Bílý Beránek 
(Šímova ul.)

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

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

Biovoky jsou financovány z prostředků Magistrátu hlavního města Prahy. 

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

Stanoviště	BIOVOK:	 LISTOPAD

•	 	 5.	11.	(ne)	 	13–16	hod.	 Parkoviště	v	ul.	Na	Moklině		
	 	 (u rest. U Hasiče)

•	 12.	11.	(ne)	 	13–16	hod.		 Křižovatka	ul.	Laudova	x	K	Trninám

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

•	 26.	11.	(so)	 	13–16	hod.	 Ke	Kulturnímu	domu	x	U	Boroviček

Přistavované kontejnery budou s obsluhou.

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.

Kam s bioodpadem

Ing. Vladimíra Šrámková, 
Odbor životního prostředí a dopravy



Zajímá vás, co plánuje městská část a co se děje v Řepích? Nyní máte 
znovu šanci vše změnit a podílet se na činnosti Poradního sboru MČ Pra-
ha 17, který má za sebou již několikaleté působení. Touto cestou bych 
také ráda poděkovala stávajícím členům za jejich činnost a zajímavé 
podněty.
Poradní sbor občanů městské části Praha 17 je složen z občanů Řep po-
dle volebních okrsků, v maximálním počtu 18 členů. Stanete-li se jeho 
členem, budete mít dva roky možnost přímo se vyjádřit k aktuálním té-
matům městské části. 
Pokud vás oslovila nabídka stát se členem Poradního sboru na dal-
ší období, zasílejte přihlášky pro svoji účast do 24. listopadu 2017 do 

podatelny MČ Praha 17 se zřetelným označením „Poradní sbor“ nebo  
e-mailem na adresu: redakce@praha17.cz s předmětem zprávy „Poradní 
sbor“. Podmínkou pro vstup do Poradního sboru je plnoletost, trvalý 
pobyt na území MČ Praha 17 a bezúhonnost. V přihlášce uveďte své jmé-
no, adresu a volební okrsek, za který se hlásíte.

Více informací o činnosti Poradního sboru naleznete na webových 
stránkách www.repy.cz v sekci Rozvoj obce – Poradní sbor.

Mgr. Jitka Synková,
starostka

Mluvte nám do toho! Staňte se členem Poradního sboru MČ Praha 17
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V rámci realizace projektu „Stavební úpravy křižovatky Selských baterií 
a U Boroviček a dopravní propojení s ul. Na Fialce“ probíhají od 9. 10. 2017 
po dobu 46 dnů stavební práce  částečně v ulici U Boroviček a přilehlých 
komunikacích. Zahajovací práce započaly již 5. 10. 2017. Dojde k úpravě 
stávající křižovatky ulic U Boroviček a Selských baterií a propojení ulice 
Selských baterií s ulicí Na Fialce I. Souběžně bude vybudován nový chodník 
s veřejným osvětlením. K realizaci tohoto projektu jsou zapotřebí dopravní 
opatření, která s sebou přinášejí částečná omezení, která se dotknou té-

měř celé výše uvedené oblasti. Situace s vyznačením úpravy přechodného 
dopravního značení jsou vyvěšeny na úřední desce městské části Praha 17, 
případně jsou k nahlédnutí na Odboru dopravy MČ Praha 17, na adrese 
Bendova 1121/5, Praha 6 - Řepy. Žádáme zde bydlící obyvatele o trpělivost 
a pochopení této přechodné situace.

Bc. Eva Soukupová,
Odbor životního prostředí a dopravy

Omezení provozu v ulici U Boroviček stále pokračuje

Rekonstrukce protihlukových opatření při ulici Slánská je zase o krok blí-
že k realizaci. V projektové dokumentaci pro územní řízení se postupně 
podařilo najít konsenzus ve všech překážkách, jako například vyhrazený 
prostor pro cyklisty přímo na Slánské, nebo postačující třímetrový sdílený 
prostor chodců s cyklisty. V říjnu byla investorem (Technická správa ko-
munikací) podána na příslušný stavební úřad žádost o vydání rozhodnu-
tí o umístění předmětné stavby. Z vyjádření investora je patrné, že stále 
počítá s termínem výstavby na léto 2018. To asi nejvíce potěší obyvatele 
přilehlých domů.
Realizace výstavby parkoviště v ulici Mrkvičkova byla přesunuta na pří-
ští rok, a to zejména z důvodu nedodržení vydání závazných stanovisek 

 orgánů státní správy, která jsou nezbytná pro podání žádosti o vydání 
územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení ve společ-
ném řízení. Například sdělení stanoviska, zda bude nutné stavbu posuzo-
vat v rámci dokumentace EIA (vyhodnocení vlivu stavby na životní prostře-
dí) trvalo příslušnému orgánu téměř čtyři měsíce. V závěru konstatoval, 
že toto požadovat nebude. Žádost nakonec byla také podána, a pokud vše 
půjde bez problémů, tak se můžou především obyvatelé Mrkvičkovy ulice 
těšit, že na jaře 2018 začne výstavba parkoviště se 104 místy.

Martin Marek,  
zástupce starostky

Očekávaná dopravní zlepšení v roce 2018

Foto: Martin MarekFoto: Martin Marek
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V minulém vydání jsme Vás seznámili se dvěma divadelními tituly a je-
jich hlavními aktérkami – Míšou	 Dolinovou	 (hudební komedie UŽ ZASE 
MILUJU! Uvede KD Bílá Hora 16. 11.) a Míšou	Kuklovou (detektivní kome-
die ANI ZA MILIÓN!!! Uvede KD Bílá Hora 30. 11.).

V tomto čísle bychom se rádi věnovali další známé osobnosti, která zaví-
tá do KD Bílá Hora již 2. 11., kterou je Světlana	Nálepková s divadelním 
představením MILOVAT	K SMRTI – malý muzikál o velké Edith Piaf.
Edith Piaf byla velkou pěveckou osobností 20. století. Stala se symbolem 
vrcholné éry francouzského šansonu, stala se symbolem zlatého věku Pa-
říže. Měla úžasný dar jedinečného hlasu, schopnost sugestivně vyprávět 
v písních o jasech i stínech života, zejména však o všech odstínech lásky. 
Edith Piaf měla štěstí na skladatele a textaře a její písně jsou dodnes neo-
pakovatelným zážitkem.
Podle knihy její sestry Simone Berteautové vznikl strhující příběh sledující 
životní cestu Edith Piaf, velké zpěvačky, která byla vždy a za všech okol-
ností pevně rozhodnuta žít naplno, zpívat naplno, milovat naplno – až 
k samotné smrti.
Ve strhujícím příběhu, sledujícím strastiplnou životní cestu zpěvačky, za-
zní jejích 15 nejslavnějších evergreenů, které právem patří k nejznáměj-
ším světovým šansonům vůbec. Uslyšíte její největší hity, jako například 
Nelituj, Život jak růže, Bože můj, nezapomenutelný Milord, a originální 
Padam, padam. aj.
Živě zpívá a představitelku Edith Piaf hraje:	Světlana	Nálepková
Dále hrají: Martin Sochor, Ondřej Kavan (alt. Petr Pěknic, Juraj Bernáth)
Živě doprovází čtyřčlenný Blue Angel Memory Band Jiřího Toufara (kla-
vír, housle, kontrabas, akordeon). Režie se ujal Jakub Maceček, scénáře	
Táňa Nálepková a nové české texty původních písní Edith Piaf napsal Jiří 
Dědeček.

Hlavní představitelce, herečce a zpěvačce Světlaně Nálepkové jsme také 
položili pár otázek.

Od	kolika	let	se	věnujete	herectví?	Případně	kdo	Vás	v	tomto	
směru	ovlivnil?	
Od malička jsem byla velký exhibicionista a ráda jsem se předváděla. Už 
když jsem se narodila, maminka prohlásila, že porodila „subretu“, a dělala 
vše pro to, aby se jí sen vyplnil. 
Velkou pomocnicí byla také paní učitelka na ZŠ, která byla sama zpěvačka 
a všimla si mého nadšení pro zpěv. Byla tehdy dalším impulzem, abych se 
zpěvu věnovala. Ve 2. třídě mě odvedla na soutěž hl. města Prahy, kde 
jsem vyhrála 2. místo s písní „Traktor frk frk po silnici“. Také mě přihlásila 
do Kühnova dětského sboru, se kterým jsem jezdila po světě a maminka mi 
k tomu ještě přidala dramaťák a balet.
Moc mě nebavila klasická devítiletka, tak jsem zkusila už v 6. třídě zkoušky 
na baletní konzervatoř, a konkurz do souboru písní a tanců, ale vždy jsem 
se musela vrátit zpět na devítiletku. Nakonec jsem po skončení ZŠ úspěšně 
složila přijímací zkoušky na hudebně dramatickou konzervatoř, která se 
ukázala být pro mne nejlepší.

Měla	jste	někdy	myšlenky	dělat	i	jinou	práci?	
Mnohokrát!!! Byla i období, kdy mi divadlo lezlo na nervy, nebo mě tře-
ba někdo zklamal. Tato profese dokáže být někdy dost nemilosrdná. Takže 
jsem občas koketovala s myšlenkou, že bych dělala něco jiného, ale nikdy 
jsem nepřišla na to, co, protože jsem se od malička věnovala jen hraní 
a zpěvu.
Až v poslední době, po strastiplných cestách do Malého Tibetu v Himalá-
jích, jsem začala studovat meditaci, regresní psychoterapii a jógu. S dce-
rou děláme semináře pro veřejnost a jsem i lektorkou jógy.

Kde	všude	jsme	Vás	mohli,	ale	hlavně	můžeme	v	současné	době	
vidět?	
V minulosti jsem kromě hostování v Karlínském divadle nebo Ypsilonce 
12 let hrála v divadle Radka Brzobohatého v komorním muzikálu Milovat 
k smrti o Edith Piaf, které se bude od října hrát v divadle u Hasičů, a které 
Vám také zahrajeme ve vašem KD na Bílé Hoře 2. listopadu od 19 hodin.

Divadelní listopad plný známých tváří v KD Bílá Hora
Jak jsme vás již informovali v říjnovém čísle, nově zrekonstruovaný prostor KD Bílá Hora vám v listopadu přináší pestré 
divadelní čtvrtky tak říkajíc „až pod nos“. Takže honem zajistit včasný odchod z práce, nebo čtvrteční hlídání dětí 
a vyrazte si za kulturou blízko vašeho domova. A představení to budou skutečně rozmanitá a plná známých hereckých 
osobností.

Foto: Archiv Světlany Nálepkové

Foto: Archiv Světlany Nálepkové
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Dále účinkuji v Branickém divadle v představení Frida Kahlo, což je kabaret 
inspirovaný životem slavné mexické malířky a aktivistky.
V půlce října měl premiéru muzikál Sestra v Akci v divadle Karlín – kde hraji 
roli matky představené.
Jinak jezdíme na divadelní zájezdy po celé republice, a také s komorním 
šansonovým recitálem Dobrý ročník, ve kterém zaznívají české a francouz-
ské šansony s texty Václava Kopty a Jiřího Dědečka, za doprovodu Blue 
Angel Memory Band Jiřího Toufara. 

Na	kterou	spolupráci	a	s	kým	ráda	vzpomínáte?	
Už bezmála 30 let pracuji více méně se stejnými lidmi a všechny mám ráda. 
Vyzdvihla bych ale spolupráci s velmi kreativním Ondřejem Havelkou, který 
mě velmi ovlivnil a inspiroval k tomu, že jsem se začala věnovat swingové 
muzice. A tak vznikla později představení o Marlene Dietrichové a další hu-
debně divadelní show s evergreeny o lásce z 20. – 50. let Ráda vzpomínám 
na spolupráci s ním při představeních Má férová Josefina v divadle Karlín, 
nebo muzikálu Tehnleten Manhattan – podle knihy Vedlejší příznaky Woo-
dyho Allana, nebo projekt Sněhurka na trampolíně.
Nezapomenutelným kolegou je také režisér Jakub Maceček, který režíroval 
naše divadelní představení Milovat k smrti a Frida Kahlo. 

Jaká	byla	Vaše	nejmilejší	role	a	jaká	je	Vaše	případná	role	snů?	
K mým nejoblíbenějším určitě patří role Josefiny podle Vladislava Vančury 
v tehdy kultovním muzikálu Má férová Josefina.
Ale samozřejmě velmi miluji i role Edith a Fridy, přestože jsou obě tyto 
role emočně i fyzicky velmi náročné a celou hru prakticky nesejdu z jeviště.

Vidíte	v	sobě	něco	společného	s	Edith	Piaf?
Edith byla velký živel a její život byl dramatický. Její aféry s muži a nešťast-
né lásky, které prožívala, máme dosti společné, ale u ní to neslo zničující 

následky (nemoci, alkohol, drogy). Ale její životní příběh mne velmi inspi-
ruje a pro herečku a zpěvačku je to velká výzva.

Máte	nějaký	vztah	k	Bílé	Hoře	nebo	k	Řepům?	
To se úplně říci nedá, ale původem jsem z Dejvic, takže Praha 6, Bílá Hora 
i Řepy byly v dětství a období dospívání takový „náš rajón“.

Děkuji za rozhovor.
Kristýna Pixová

V	listopadu	se	v	Kulturním	domě	Bílá	Hora		
můžete	těšit	na	tato	skvělá	představení:

02/11/2017	 	Divadlo	se	Světlanou	Nálepkovou:		
Milovat	k	smrti

16/11/2017	 	Divadlo	s	Michaelou	Dolinovou:		
Už	zase	miluju!

30/11/2017	 	Divadlo	s	Michaelou	Kuklovou:		
Ani	za	milión!

Začátky představení vždy v 19 hodin.

Program všech čtvrtečních listopadových divadelních představení 
sledujte na www.kdbilahora.cz, (vstupenky jsou také v předprodeji 
v KC Průhon).

Úřední hodiny jsou ve služebně v Makovského ulici čp. 1227 každý pra-
covní den od 9 do 18 hodin. Telefon	na	služebnu:	235	316	122.

Může se stát, že v době mezi 18. a 7. hodinou není přítomen žádný 
z místních okrskářů, výjimečně je to možné i v sobotu, neděli nebo ve 
svátek v době denní. V takovém případě je na místě dosti rychle auto-
hlídka z nedalekého OŘ 13 – telefon: 222	025	721	(722). Velmi často 
je jedna noční autohlídka vyčleněna pouze pro území Řep a Zličína.

Vedoucím	okrsku	je	komisař	Vladimír	Bernát	tel.	778	765	904	
(pouze	v	jeho	pracovní	době).
Pro účely městské policie jsou Řepy rozděleny do 4 okrsků. Území je roz-
děleno severojižně ulicí Slánskou, a západovýchodně zhruba po spojnici 
ulic Na Chobotě, Španielova, Bazovského, Na Fialce. 

Severozápadní	okrsek	–	Řepy	1:	
Slánská, Karlovarská, po hranici obvodu MČ směr k ulici K Šancím, 
Engelmüllerova, Na Chobotě, Galandova, Španielova, Bendova, 
Bazovského a Slánská. 

Bohuslav	Holan tel. 778 701 945
dočasně	neobsazen tel. 778 701 905
dočasně	neobsazen tel. 778 701 944
Bc.	Roman	Bartošák tel. 778 702 032

Severovýchodní	okrsek	–	Řepy	2:
Slánská, Karlovarská, Zbečenská, Thürnova, U Boroviček, směrem po hranici 
obvodu k ulici Na Fialce II, K Trninám, směrem k ulici Slánská + Slánská.

Ctibor	Čeleda tel. 778 701 998
Jana	Jarošová tel. 778 701 949
Mgr.	Věra	Menšíková tel. 778 702 031
Lenka	Abrahamová	 tel. 778 701 943

Jihozápadní	okrsek	–	Řepy	3:
Slánská, Plzeňská, Drahoňovského, Makovského, Galandova, Španielova, 
Bendova, Bazovského a Slánská.

dočasně	neobsazen tel. 778 701 997
Aleš	Rajtr tel. 778 701 984
Mgr.	Petr	Moravčík tel. 778 701 906

Jihovýchodní	okrsek	–	Řepy	4: 
Slánská směr K Trninám, Na Fialce II směr k hranici obvodu a směrem 
k ulici Plzeňská.

Veronika	Börnerová tel. 778 701 982
Tomáš	Erben tel. 778 701 996
Jiří	Tůma tel. 778 702 033

Vzhledem k tomu, že jednotliví strážníci (včetně vedoucího okrsku) mají 
různý režim služeb, může se stávat (zejména v případech, kdy nemají služ-
bu), že nebudou přijímat hovor na uvedeném mobilním telefonu, či telefon 
nebude dostupný. V takovém případě volejte prosím tel. č. 222	025	721-2.

Mgr. Přemysl Pavlas, zástupce ředitele OŘ MP Praha 13

MĚSTSKÁ POLICIE 
Městská část Praha 17 spadá do obvodu Městské policie Praha 13

V	nouzi	mohou	občané	v	kteroukoli	dobu	volat		
bezplatnou	linku	156!



Programy pro řepské seniory listopad 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	 listopadu:	 7.	 11. Volný program, 
14.	11. Volný program, 21.	11.	Zdravé stárnutí, 
beseda s R. Koštelovou, 28.	11. Zazpívat nám 
přijdou děti ze  ZŠ genpor. Františka Peřiny 
pod vedením pí učitelky Kalinové.

Klub	Gemini	(zdravotně	znevýhodnění)
První pondělí v měsíci zrušeno, každé další 
pondělí od 14.30 do 16.30 hodin v Klubu 17, 
Socháňova 1221, Praha 17. 
Klub vede Martin Prouza.
Program	 v listopadu:	 6.	 11.	 Zavřeno, 
13.	11. Hra se slovy a trénink paměti ze světa 
politiky, kuchyně a sportu, 20.	11. Společen-
ské hry – tentokráte modifikované piškvorky, 
27.	11. Plánování programu na prosinec.

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	listopadu:	1.	11. Manipulace v me-
zilidských vztazích – Beseda s Mgr. M. Svobo-
dovou, 8.	 11.	 Volný program, 15.	 11.	 Volný 
program, 22.	11. Volný program, 29.	11. Volný 
program.

Klub	seniorů	Centrum
Setkávání vždy v úterý od 9 do 11 hodin v CSZS, 
Bendova 1121, Praha 17.
Klub vede Jitka Hanzlová. 
Program	v listopadu:	7.	11.	Výroba podzimních 
dekorací, 14.	11. Volný program, 21.	11. Pro-
cházka podzimní přírodou, 28.	 11. Promítání 
filmu. 

Klub	aktivního	stáří	(KLAS)
Každé pondělí, vždy od 14 do 16 hodin, Kul-
turáček na Bílé Hoře, Ke Kulturnímu domu 14, 
Praha 17. 
Klub vede Karla Stýblová.
Program	v	listopadu:	6.	11. Beseda o cukrovce 
s Mgr. M. Čermákovou, 13.	11. Volný program, 
20.	 11.	 Cvičení na židlích s pí Maxinovou, 
27.	11. Zdravé stárnutí, beseda s R. Koštelovou.

	 1.	 listopadu	–	Výtvarný	kroužek

	 3.	 listopadu	–	Fimo	dílnička

	 7.	 listopadu	–	Příprava	betlémů

	 8.	 listopadu	–	Hudební	kroužek

10.	 listopadu	–	Hrajeme	stolní	hry

14.	 listopadu	–	Veselé	zápalky

15.	 listopadu	–	Lepíme	papírové	modely

17.	 listopadu	–	Státní	svátek	–	zavřeno

21.	 listopadu	–	Obrázky	z	voskovek

22.	 listopadu	–	Filmové	odpoledne

24.	 listopadu	–	Adventní	dílna	–	„Den	otevřených	dveří“

28.	 listopadu	–	Pečeme	vánoční	perníčky

29.	 listopadu	–	Keramické	odpoledne

INFORMUJEME
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Plán Klubu 17          listopad 2017

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

Na základě opakovaných stížností občanů provedli strážníci naše-
ho obvodního ředitelství v měsíci září a říjnu několik mimořádných 
akcí zaměřených na místa se zvýšeným výskytem kriminálně záva-
dových osob a osob bez domova. Smyslem přijatého opatření bylo 
postihnout všechny nepřizpůsobivé občany, kteří na území Pra-
hy 17 narušují svým chováním veřejný pořádek, obtěžují pokřikem 
kolemjdoucí a konzumují alkoholické nápoje na místech, kde je to 
obecně závaznou vyhláškou zakázáno. Během akcí bylo zkontrolo-
váno více jak 37 podezřelých osob a odhaleno více než 20 přestup-
ků proti veřejnému pořádku a na úseku ochrany před alkoholismem 
a jiným toxikomániemi. Všechny kontrolované osoby byly podro-
beny lustraci, zda po nich nepátrá Policie České republiky.

Tomáš Navrátil,
vrchní komisař MP

Závadové osoby 
a osoby bez  
domova
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Již od roku 1998 si svět 1. října připomíná Mezinárodní den seniorů. Byl 
vyhlášen Organizací spojených národů a „je oslavou všeho, co společnosti 
přináší staří lidé“ (citace z internetového odkazu na webových stránkách 
Ministerstva práce a sociálních věcí). G. B. Shaw moudře prohlásil, že stáří 
je jediný způsob, jak se dožít vysokého věku. Určitě ale neplatí, že dosa-
žení tzv. seniorských let nutně znamená stáří. Denně se setkáváme s ne-
obyčejnou činorodostí věkem starších lidí, kteří by mohli svou aktivitou 
soupeřit s mnohem mladšími. 
A taková je i zakladatelka našeho řepského Klubu dobré nálady, dlouho-
letá občanka Řep, paní Eva Gutová. Bývalá dramaturgyně tehdy Kultur-
ního střediska Průhon neúnavně připravovala více než dvacet let neza-
pomenutelné kulturní pořady, na které docházeli kromě řepských občanů 
i návštěvníci z celé Prahy a okolí. V této činnosti paní Eva pokračuje i po 
odchodu do důchodu, a to zcela dobrovolně, nezištně a obětavě ve svém 
volném čase. Povedlo se jí vytvořit z nás skutečně partu „spřízněných du-
ší“, a že jsme jí za to vděčni, netřeba zdůrazňovat. Ročně navštívíme desít-
ky kulturních, poznávacích, turistických i dalších akcí, o kterých nás vždy 
s předstihem informuje měsíčníkem „Minizpravodaj“ a zajišťuje rovněž 
vstupenky. Organizuje společné výlety a letní dovolené, které jsou velmi 
oblíbené. 
Nesmírně nás proto těší, že se jí dostalo zaslouženého ocenění u příleži-
tosti letošního Mezinárodního dne seniorů. Od Nadace Charta 77 a orga-
nizace SenSen (Senzační senior) obdržela v rámci ceny Senior roku 2017 
Čestné uznání. Nominovala ji organizace Fresh Senior Praha 6, se kterou 
začala spolupracovat letos na jaře a zorganizovala za pár měsíců již něko-
lik zdařilých pořadů. Eva Gutová má však i další velké zásluhy, za které byla 
oceněna. Dlouhodobě vede pražský shluk celostátního spolku Werichov-
ci, vydává celostátní werichovský časopis Obšťastník, provozuje webové 
stránky a již 20 let připravuje Čochtanovu Třeboň. A dalo by se pokračovat 
dalším dlouhým výčtem jejích aktivit. Jmenujme například přípravu a reali-
zaci pořadu k 90. výročí premiéry první hry Voskovce a Wericha Vest pocket 

revue v dubnu 2017 v bývalé Umělecké besedě. Na tomto velmi úspěšném 
večeru se podílela i Městská část Praha 1 za účasti starosty Ing. Oldřicha 
Lomeckého, jehož se Evě Gutové podařilo získat pro spolupráci. Věříme, 
že i naše Městská část Praha 17 ocení její kvality a umožní našemu klubu 
přijatelnější podmínky pronájmu Kulturního centra Průhon ke scházení 
alespoň třikrát ročně včetně pořádání plesu pro veřejnost. Jsme klubem 
otevřeným a uvítáme další nové členy, nejen z řad seniorů. 
Naše Evička je vzácný člověk, který v prvé řadě myslí na druhé, a to za 
vydatné podpory svého manžela. Máme ji rádi, gratulujeme k udělenému 
ocenění a přejeme jí hodně zdraví, neutuchajícího elánu a dobré nálady, 
a to nejen v Klubu. Bez ní by byl náš život mnohem chudší o krásné spo-
lečné zážitky.

Za Klub dobré nálady 
Jarmila Hamšíková

Ocenění putuje do Řep

Hledáme pečovatele/pečovatelku  
k seniorům na hlavní pracovní poměr

Péče o naše klienty – seniory probíhá v jejich domácnostech.

Požadujeme:  •  absolvovaný kurz pracovníka v sociálních 
    službách výhodou, ale ne podmínkou  
•  zodpovědnost, spolehlivost, pracovitost 
•  časová flexibilita 
•  ochotu vzdělávat se 
•  trestní bezúhonnost 
•  vstřícnost, trpělivost

Nabízíme:  •  zajímavou a prospěšnou práci 
•  stabilní pracovní prostředí v příjemném týmu  
•  dobré mzdové ohodnocení 
•  nástup po dohodě je možný ihned

Informace: Mgr. Monika Čermáková – vedoucí přímé péče
tel.:  775 591 700, e-mail : cszs@iol.cz

Hledáme pečovatele/pečovatelky  
k seniorům na DPP

Pracujete po dohodě podle Vašeho volna, službu poskytujeme 
pondělí – neděle od 7 do 19 hodin, potřebujeme pokrytí 
zejména na odpolední a víkendové směny.
Péče o naše klienty – seniory probíhá v jejich domácnostech.

Požadujeme:  •  absolvovaný kurz pracovníka v sociálních 
    službách výhodou, ale ne podmínkou  
•  zodpovědnost, spolehlivost, pracovitost 
•  časová flexibilita 
•  ochotu vzdělávat se 
•  trestní bezúhonnost 
•  vstřícnost, trpělivost

Nabízíme:  •  zajímavou a prospěšnou práci 
•  stabilní pracovní prostředí v příjemném týmu  
•  odměna 120 Kč/hod. 
•  nástup po dohodě je možný ihned

Informace: Mgr. Monika Čermáková – vedoucí přímé péče
tel.:  775 591 700, e-mail : cszs@iol.cz

CENTRUM  SOCIÁLNĚ  ZDRAVOTNÍCH  SLUŽEB
příspěvková organizace, zapsaná u  Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 755

Bendova 5/1121, 163 00 Praha – Řepy
Tel.: 235 314 141 , 235 313 182, 777 575 117, Fax : 235 300 474

E-mail : cszs@iol.cz,  datová schránka ID: zhgh8q, http://www.cszs.cz
IČ: 67365647, DIČ: CZ67365647, Bankovní spojení:  0168034319/0800

Foto: p. Špatenka
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1.	11.	–	30.	11.	Okouzlení	Šumavou – výstava fotografií Jaroslava Pás-
ka. Refektář, vstup volný.

2.	 11.	 Podzimní	 koncert	 s	 violoncellem	 – účinkují: Marek a Vladi-
mír Sůvovi – violoncelllo, doc. Věra Langerová – klavír. Na programu: 
J. S. Bach, J. Suk, P. I. Čajkovskij, E. Douša, J. Pelikán a další, koncert se 
koná za přispění nadace OSA Partnerství.
Refektář, vstupné dobrovolné, od 15.30 hod.

5.	11.	Koncert	skupiny	USB – Utajená sbírka básní v písních, které při-
nášejí řadu otázek ohledně lásky, vztahů, víry, štěstí, životních ztrát… 
v písních, které nabízejí i odpovědi. 
Účinkují: Michal Svatý – kytara, zpěv, Veronika Součková – zpěv, klávesy, Ro-
man Jeřábek – kytara, Stanislav Zemánek – basová kytara, Petr Pour – bicí.
Refektář, vstupné dobrovolné, od 15.30 hod.

9.	11.	Odpolední	koncert	vokálního	společenství	Cantio, na programu 
ma riánské a adventní skladby.
Refektář, vstupné dobrovolné, od 15.30 hod.

19.	11.	Večer	barokní	hudby	– účinkují: Rudolf Měřínský – loutna, Rena-
ta Strašrybková – violoncello, Jaroslav Kulhan – violoncello. Na progra-
mu: Antonio Vivaldi, Benedetto Marcello, Anonym a další.
Kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné, od 17.00 hod.

23.	11.	Dobročinná	aukce	na	podporu	Domova.
Refektář, vstup na pozvánky, od 18.00 hod., od 16.30 hod.

26.	11.	První	adventní	koncert – orchestr ARCHIONI pod vedením Mi-
chala Macourka se sólistkou Janou Borkovou (soprán), na programu 
J. S. Bach, L. Boccherini, A. Piazzolla aj. a české vánoční koledy.
Kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné, od 16.30 hod.

30.	 11.	 Koncert	 sopranistky	 Martiny	 Sehylové s varhanním doprovo-
dem a hobojem. Kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné, od 17.00 hod.

1.	12.	–	31.	12.	Zimní Řepy – výstava fotografií Josefa Czwartynského
Refektář, vstup volný.
3.	12.	Druhý	adventní	koncert – Hornický pěvecký sbor Kladno se sólis-
tou opery ND v Praze Vladimírem Doležalem, na programu: B. M. Černo-
horský, A. Michna z Otradovic, J. S. Bach, G. F. Händel, J. J. Ryba a další.
Kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné, od 16.30 hod.

10.	12.	Třetí	adventní	koncert – smíšený pěvecký sbor GAUDIUM PRA-
HA pod vedením Zdeny a Vladislava Součkových a dívčí komorní sbor 
PUELLAE, klavírní doprovod: Jitka Nešverová,	na programu: B. Britten, 
L. Delibes, O. Gjeilo, B. Martinů, M. Raichl, C. Saint-Saëns, A. Vivaldi, 
J. F. Wade a další
Kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné, od 16.30 hod.

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

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

přihlásit na e-mailu: kultura@domovrepy.cz 

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

Spojení:	bus	č.	264,	zastávka	Škola	Řepy.

K	Šancím	50,	Praha	17	–	Řepy,	tel.:	277	003	564,	774	401	337,	
www.domovrepy.cz.	

Domov	sv.	Karla	Boromejského	 program na listopad a začátek prosince 2017
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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

Sokolovna Řepy:
Martinská zábava

Divadlo pro děti: Malo- 
stranská zimní pohádka

LiStOVáNí s Milošem  
Urbanem: Závěrka

Divadlo pro dospělé 
v Sokolovně: Dechovka

Divadlo pro děti:  
Pinocchio

Divadlo pro děti:  
O Zlaté rybě

Divadlo pro děti:  
Sněhová královna

Každoroční zábavová akce, která se neobejde bez živé muziky, výbor-
ného jídla a pití. Na taneční parket vás vyláká hudební skupina Robert 
Hlavatý & Band. Rezervujte si předem svatomartinskou husu s domácím 
zelím a variací knedlíků. Pro více informací sledujte naše webové a FB 
stránky. Místo konání: Sokolovna Řepy. (vstupné 150 Kč).

Výpravná pohádka o přátelství v doprovodu pěkných písniček vás zavede 
mezi tři oživlé sněhuláky. Ti mezi sebou soupeří o místo na ulici, naštěstí 
jim pomůže spřátelit se zaběhnutý pejsek, kterému pomohou najít domov. 
Dozvíte se, co se stane, když začne hřát sluníčko a sníh se začne rozpouštět. 
Pohádka naučí děti vnímat, že vše jednou končí a něco nového zase začí-
ná. Ale nebojte se, z představení nebudete odcházet smutní. Jako v každé 
pohádce, i tady vše dobře dopadne. Délka: 50 min. Hraje: Divadlo Matěje 
Kopeckého Praha. Společenský sál KC Průhon. (vstupné 40 Kč)

Spisovatel Miloš Urban představí svoji milostnou novelu Závěrka. Kniha 
poukazuje na prokletou dobu a život na sociálních sítích, kdy se každý 
může stát fotografem, pokud má dostatečnou motivaci. Budete mít mož-
nost popovídat si s autorem a získat od něj autogram. Několik z jeho titulů 
bude i na místě výhodně k mání. Hrají: Petra Bučková a Lukáš Král. Spole-
čenský sál KC Průhon. (vstupné 100 Kč/ 80 Kč studenti a senioři) 

V řepské Sokolovně bude divadlo! Divadelní spolek VOSTO5 přichází  
s pořádnou dávkou humoru. Nezávislý generační soubor vytvářející au-
torské inscenace značného tematického a žánrového rozpětí spojené 
originální poetikou a typickým neotřelým humorem. Zahraje pro vás 
představení s názvem Dechovka s téměř 30 účinkujícími všech generací. 
Velký sál Sokolovna Řepy. (vstupné 300Kč, vstupenky na pokladně Diva-
dla Archa - Na Poříčí 26, Praha 1 - nebo on-line přes GoOut.)

Kdo by neznal pohádku o dřevěné loutce jménem Pinocchio, které při ka-
ždé vyslovené lži začne růst nos. Cestou do školy potká Pinocchio lišáka 
Godeona, který mu školu rozmlouvá a nabídne mu lepší zábavu. Sezná-
mí oživlou loutku s ředitelem místního divadla, od kterého hned získá 
nabídku k účinkování. Pinocchio ale netuší, co ho čeká! Zlý principál ho 
chce prodat do daleké ciziny. Kdo pomůže Pinocchiovi a jak příběh skon-
čí? Hraje: Nezávislé divadlo. Společenský sál KC Průhon. (vstupné 40 Kč)

S chamtivostí člověk daleko nedojde. O tom vypráví příběh O Zlaté rybě 
určený pro malé i velké diváky. A nejen o tom, pohádka o lásce vás zavede 
do mořských hlubin a seznámí s tajemnou zlatou rybou. Jak změní chti-
vost po moci mysl chudé rybářky? A splní zlatá ryba rybáři vše, oč žádá? 
To se dozvíte v mořské pohádce doprovázené bubny, chřestidly, zpěvem a 
živou hudbou! Délka: 45 min. Hraje: Pruhované panenky. Společenský sál 
KC Průhon. (vstupné 40 Kč)

Představení, na motivy slavného Hanse Christiana Andersena, vás vtáhne 
do příběhu malé Gerdy, která hledá svého kamaráda. Společně tak navští-
víte mrazivé kraje, kde s ledovým srdcem vládne Sněhová královna. Vhod-
né pro: děti od 5 do 12 let. Délka: 45 min. Hraje: Divadlo Kejklíř. Společen-
ský sál KC Průhon. (vstupné 40 Kč)

SOBOTA 20:00

SOBOTA 15:00

SOBOTA 18:00

NEDĚLE 20:00
PONDĚLÍ 20:00

SOBOTA 15:00

SOBOTA 15:00

SOBOTA 15:00

11

18
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26
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11

25Marek Nenutil:  
Silence in between

Výstava autentického malíře Marka Nenutila, který v uměleckém světě 
vystupuje pod pseudonymem Openmindz360. Autor se pohybuje na po-
mezí současné dynamické figurativní malby, objektu a instalací. Prostřed-
nictvím tvorby vyjadřuje své pocity, pohled na svět a vykresluje, jak svoje 
prožitky, tak viditelné prožitky okolí okolo něj. Obrazy, které vyvolávají  
v divácích proměnlivé a různorodé emoce, jsou nyní k vidění i v prosto-
rách galerie KC Průhon. (vstup zdarma)

SO 9-13
PO-PÁ 9-19
10
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PRAŽSKÝ	MINIMAX	2017
                  aneb
Pozvánka	na	turistický	pochod	17.	11.
Tradiční turistický pochod Pražský	Minimax pražského kartografického vydavatelství  
Žaket se bude opět konat 17. listopadu a budou připraveny dvě trasy – 10 a 20 km. 
Start i cíl obou tras budou v sídle vydavatelství na nároží Plzeňské a Slánské ulice,  
delší trasa startuje od 9 do 9.45 hodin, kratší trasa od 10 do 10.45. Jde se podle mapy,  
kterou každý obdrží na startu.
Účastníci navštíví zajímavá místa okolních městských částí, zejména Prahy 5, 6, 13 a 17.
Pro účastníky pochodu bude v cíli připraven suvenýr od vydavatelství a malé občerstvení. 
 
Jarmila Němečková

Informace k pochodu najdete také na www.zaket.cz, těšíme se na vás!

Více informací prostřednictvím emailu 
jarmila.nemeckova@zaket.cz
Pořadatel: kartografické vydavatelství 
a tiskárna Žaket
Slánská 381/10, Praha 6
Tel. 210 083 577

Vážení spoluobčané,
v těchto dnech dokončujeme druhou návrhovou část, jenž je vizí vývoje naší 
městské části. Chtěl bych poděkovat členům pracovních skupin – dobrovol-
níkům z řad občanů Řep, kteří měli zájem se na Strategickém plánu podílet. 
Účastnili se večerních schůzek, věnovali přípravě a spolupráci svůj volný 
čas. Vyslechli jsme si spoustu zajímavých námětů širokého spektra na roz-
voj, jako je např. vybudování páteřních cyklostezek, problematika parkova-
cích míst, zefektivnění dopravy, centralizace úřadu, řešení urbanismu, aj.  

Náměty se nyní zabývá řídící skupina, která zasedá dne 21. listopadu a veš-
keré náměty souhrnně prodiskutuje a vyhodnotí z odborného pohledu.  
Těmito kroky se pomalu blížíme ke konci realizace Strategického plánu, 
která by měla být ukončena v průběhu měsíce prosince. Již zbývá „jen“ 
poslední třetí implementační část, které budeme věnovat zbylé dva měsíce 
tohoto roku.     

Jiří Masopust,
zástupce starostky

Strategický plán rozvoje Městské části Praha 17

V podvečer 19. října všichni příznivci ornitologie a přírody vůbec zaplnili 
společenský sál v KC Průhon do posledního místečka. Konal se zde křest 
knihy RNDr. Jiřího Formánka, CSc. s názvem „Hnízda pěvců České republi-
ky“, kterou vydala Academia v září 2017.
Akci pořádala Řepská zoologická skupina ve spolupráci s KC Průhon a Měst-
skou částí Praha 17. Setkání zahájil zástupce starostky Martin Marek a ná-
sledně předal slovo moderátorovi celého večera Doc. PaedDr. Janu Farka-
čovi, CSc. Ten v krátkosti uvítal přítomné, představil novou knihu a poté 
následovaly příspěvky jednotlivých hostů. 

O knize a autorovi s lehkou dávkou humoru pohovořil RNDr. Jaroslav Ško-
pek, Ph.D. Následně navázal Prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc. s příspěv-
kem „Jak jsem se stal ornitologem“, ve kterém s nadsázkou zavzpomínal 
na své přírodovědecké začátky a první setkání s Jiřím Formánkem.
Seznámení s několika druhy ptáků, které hnízdí v Řepích, pak přinesli 
manželé Brejškovi.
Na závěr proběhl samotný křest knihy, kmotry se stali Doc. RNDr. Vladimír 
Hanák, CSc., RNDr. Josef Smažík a starostka MČ Praha 17 Mgr. Jitka Syn-
ková. -ras-

Konal se křest nové knihy

Foto: -ras-

Foto: -ras-
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Naše Městská část Praha 17 získala nejvyšší oce-
nění v celostátní soutěži Ministerstva práce a so-
ciálních věcí (MPSV) za projekt „Podpora seniorů 
v Praze 17 - Řepy“. Obsahem projektu je podpora 
seniorů; konkrétně podpora po hybových a vzdělá-
vacích aktivit, kterými jsou např. plavání, venkov-
ní cvičení, počítačové a jazykové kurzy, zajištění 
kulturních akcí, ale i pořízení potřebného vybave-
ní i pomůcek podporující zmiňované  aktivity.
S projektem „Podpora seniorů v Praze 17 - Řepy“ 
se Městská část přihlásila do 1. ročníku soutěže 

o dotace MPSV pod názvem „Obec přátelská  seniorům 2017“, jenž byla rozdělena, dle počtu obyva-
tel, do pěti velikostních kategorií. „Naše  městská část obsadila ve své kategorii (obce s počtem oby-
vatel 10 – 50 tis.) první místo, a tak získala sto procent dotace na projekt, tj. 1.280.200 Kč“, uvedla 
starostka Mgr. Jitka Synková. Jednou z priorit Městské části Praha 17 je maximální podpora seniorů. 
„Ve spolupráci s Centrem sociálně zdravotních služeb jsme připravili řadu zajímavých aktivit, jakými 
jsou např. výlety za poznáním, kulturní akce ke Dni matek či turnaje v pétanque. Tyto akce probíhají 
po celý rok 2017. Do konce roku nás k tomu čeká modernizace učebny Centra sociálně zdravotních 
služeb a pořádání předvánočních akcí. Jsem nesmírně hrdá na toto ocenění, které za naše úsilí v ob-
lasti podpory se niorů v naší městské části vypovídá nejvíce“, uvedla starostka Mgr. Jit ka Synková.
  Jiří Masopust, zástupce starostky

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

Dne 9. října se v rámci projektu MAP uskutečnil v KC Průhon seminář pro 
pedagogy mateřských škol a nižších ročníků základních škol, který byl za-
měřený na děti s potřebou podpůrných opatření ve vzdělávání. 
Zkušená lektorka, Mgr. Alena Valáková, radila pedagožkám, jak efektivně 
nastavit podpůrná opatření 1. stupně a vytvořit pozitivní vztah dítěte ke 
školce a škole, jak zajistit jeho úspěšnost ve výchovně vzdělávacím procesu.
V první části semináře se lektorka zaměřila na jednotlivé oblasti vývoje 
dítěte a možné odlišnosti. Druhá část semináře byla zaměřena na efek-
tivní vypracování Plánu pedagogické podpory (PLPP) 1. stupně pro děti 
v mateřské škole. PLPP přináší pedagogům nabídku jednotlivých opatření, 
která nezasahují jen do výchovně vzdělávacího procesu jako takového, ale 
jsou jeho širší součástí (např. sociální a zdravotní podpora žáka, podpo-
ra v domácím prostředí aj.). Cílem PLPP je vytvoření takových podmínek, 

 které zajistí dětem např. pozvolnou adaptaci ve školce a individuální pří-
stup zohledňující jejich problémy.

Mgr. Naděžda Zemanová, vedoucí Odboru školství a kultury

Aktivity probíhající v rámci MAP Praha 17

Foto: Radim Drmola

V	pondělí	27.	11.	2017	 v	Kulturním	centru	Průhon,
v	16	hodin	 Socháňova	27/1220,
	 Praha	6	–	Řepy

se	koná

projednání	analytické	části	MAP	PRAHA	17	
Řídícím	výborem	otevřené	veřejnosti.

Jste srdečně zváni.

V Hrzánském paláci převzala ocenění starostka Mgr. Jitka Synková v podobě diplomu a šeku pro vítěze.
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Na celodenní autokarový výlet do Pelhřimova pozvalo seniorské kluby 
 vedení městské části Praha 17. Výlet se konal hned ve dvou dnech, a to 
3. a 4. října.
Navštívili jsme Muzeum českých rekordů a kuriozit, kde jsme si prohlédli 
předměty, které většina z nás nikdy v životě neviděla. Třeba repliku antické 
vázy posázenou vzorkem z různobarevných hlaviček od zápalek nebo mo-
del starobylé plachetnice vyrobený celý ze špejlí.
Po teplém obědě v hotelu Gurmania , který v sychravém a deštivém počasí 
všem přišel k chuti, jsme pokračovali prohlídkou Muzea biblí, které vlast-
ní před 500 biblí z celého světa a z nejrůznějších dob, včetně nejstarších 

rukopisných unikátů. Tam jsme si za dozoru instruktora vyzkoušeli i tištění 
knih na replice ručního tiskařského stroje. 
Na zpáteční cestě už nás potěšilo slunečné počasí. Po celou cestu o nás pe-
čovala Mgr. Monika Čermáková a s úsměvem na nás dozírala, abychom se 
nezaběhli, a dobrou náladu udržovala Jana Štěpánková. Pro jistotu s námi 
byla i zdravotní sestra, ale díky bohu jsme se všichni v pořádku vrátili.
Za možnost strávit takhle příjemně den patří náš dík především starostce 
Mgr. Jitce Synkové a řediteli CSZS PhDr. Jindřichu Kadlecovi. Ať nám za-
chovají svoji přízeň i do budoucna.

Za KLAS Bílá Hora Mgr. Jarmila Vávrová

Pelhřimov nám zpříjemnil deštivý den

Podzimní výlet řepských seniorů do Pelhřimova uspořádalo Centrum so-
ciál ních a zdravotních služeb Prahy 17. Klub seniorů Řepy se výletu tento-
krát zúčastnil ve dvou dnech: část členů jela 3. října a druhá část den na 
to, tedy 4. října. Výlet jako obvykle organizačně zabezpečovaly Mgr. Moni-
ka Čermáková a Jana Štěpánková spolu s dalšími jejich spolupracovnice-
mi; ředitel Centra PhDr. Jindřich Kadlec všem účastníkům poslal tatranku 
a vodu. 
Organizačně byl zájezd velmi dobře uspořádán. Napřed jsme navštívili ex-
pozici „Zlaté české ručičky“ umístěnou v Muzeu rekordů a kuriozit v Pelhři-
mově. V objektu pro nás byla připravena špičkově komentované prohlídka. 
Poté jsme autobusem přejeli do Starého Pelhřimova, kde byl objednán 
výborný oběd. Po obědě jsme se pěšky přemístili do Malého muzea Bible, 
kde jsme se rozdělili do třech skupin a postupně jsme se seznámili s veli-
ce zajímavou a výborně komentovanou expozicí. Prohlídka byla spojena 
s krátkým workshopem a dokonce i se závěrečným znalostním testem. 
Zatím, co první skupině převážně pršelo a při cestě zpět do Prahy se dosta-
la do dopravní zácpy, druhá skupina měla krásné počasí a o hodinu kratší 
zpáteční cestu, protože dopravní situace od příjezdu na Pražský okruh do 
Řep byla mimořádně příznivá.  

A nyní několik poznámek k navštíveným expozicím: 
Základem expozice „Zlaté	české	ručičky“	v	Muzeu	rekordů	a	kuriozit je 
unikátní kolekce více než 90 objektů vyrobených ze zápalek a zápalkových 
hlaviček – nejrozsáhlejší svého druhu na světě.
Přes 80 staveb, 571 871 sirek a 248 344 zápalkových hlaviček, 63 310 ho-
din práce jediného člověka Tomáše Kordy z Vrchlabí. Nad jejich výrobou 
strávil 40 let života. Výsledkem jeho práce jsou obrazy, vázy, rámy zrcadel, 
modely kosmických raket, funkční hudební nástroje. Zápalkové exponáty 
jsou doplněny dalšími kuriozitami, jako je např. kamenné housle, parní 

stroj ze skla a řada dalších věcí. Informace o jednotlivých rekordech jsou 
zarámovány a rozvěšeny ve všech místnostech muzea. Součástí expozice 
je volně přístupná zahrada, kde se dá posedět u největší nerezové kuchyně 
(polévkový hrnec, čajová konvička, trychtýř).
Malé	 muzeum	 Bible představuje historii Bible v českých zemích. A co 
vlastně Bible je? Slovo Bible pochází z řečtiny a znamená kniha. Jedná se 
vlastně o celou knihovnu, protože obsahuje šedesát šest knih od čtyřicítky 
autorů, z období zahrnujícího téměř šestnáct století. Příběh Bible začíná 
stvořením světa. Bůh nejprve tvoří vesmír včetně Země se všemi rostlinami 
a zvířaty a poté, jako vrchol svého díla, vytváří prvního muže a ženu. Stvo-
řitel člověku nabízí možnost žít ve vzájemném blízkém vztahu, ale člověk 
proti Bohu hřeší – neposlechne svého Tvůrce. V hříšném stavu už člověk 
nemůže dále žít v Boží přítomnosti. 
Trestem je odloučení od Boha a ná-
sledná fyzická i duchovní smrt. Mi-
lující Bůh ovšem nenechává člověka 
napospas jeho vlastnímu osudu, ale 
hned po prvním hříchu oznamuje 
naději pro lidstvo v Mesiáši (řec-
ky Kristus), kterého na svět pošle 
a který může „vysvobodit svůj lid 
z jeho hříchů“, a tím vrátit člověku 
možnost osobního vztahu se Stvo-
řitelem. Kromě historie je v muzeu 
sbírka nejrůznějších vydání Bible 
v různých řečech. Je zde i nejmenší 
Bible, kterou dopravilo Apollo 14 na 
Měsíc.

Mgr. Petr Gruber

Podzimní výlet Klubu seniorů Řepy do Pelhřimova

Foto: Archiv KSŘ

Foto: Archiv KSŘ
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Divadlo pro děti:  
Dráček Kulihrášek

Divadlo pro děti:  
Švec a čert

Divadlo pro děti:  
Doktorská pohádka

Divadlo pro děti:  
Jeníček a Mařenka

Sváťovo dividlo, které hraje pro děti i rodiče skoro přes 20let, přijede s lout-
kovým představením Dráček Kulihrášek. A proč Kulihrášek? Protože je zele-
ný jako hrášek a rád si hraje s dětmi. Pohádka plná zábavy o kamarádském 
dráčkovi. Hraje: Sváťovo Dividlo. (vstupné 40 Kč)

Na všechna čtvrteční divadla je vstupné 190 Kč základní/150 Kč studenti a senioři. Představení končí přibližně ve 21:00

Chudému ševci se jednou v chalupě za pecí objeví čert. Švec se ale neza-
lekne, má totiž čisté svědomí a nemá důvod se čerta bát. Čert ale dostal 
od Lucifera nakázáno přinést do pekla lidskou duši. Podaří se čertovi ševce 
odnést do pekla? Hraje: Nezávislé divadlo. (vstupné 40 Kč)

Zamysleli jste se, kam chodí pro radu nemocný hejkal, vodník, Rusalka 
nebo čarodějnice? Pro ně je otevřena ordinace pohádkového doktora 
Ferdinanda Korpuse, který léčí i pohádkové bytosti. Přijďte se podívat do 
pohádkové ordinace. Hraje: Nezávislé divadlo. (vstupné 40 Kč)

Představení je přepracováním známé pohádka o Jeníčkovi a Mařence od 
bratří Grimmů, kdy dva sourozenci zabloudí v lese potom, co je jejich ma-
cecha vyhnala z domu. Čarodějnice chce Jeníčka vykrmit a upéct. Nako-
nec vše končí dobře. Hraje: Nezávislé divadlo. (vstupné 40 Kč)
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Kulturní dům Bílá Hora, Ke Kulturnímu domu 14, 163 00  Praha 6 – Řepy, tel. provoz a pronájmy: 721 213 944, provoz@kdbh.cz, tel. produkce: 777 320 390, produkce@kdbh.
cz, www.kdbilahora.cz, facebook.com/kdbilahora. Předprodej vstupenek: osobně na recepci KC Průhon, online přes GoOut.cz. Vstupenky k dostání také na místě před akcí. 

Pfiíbûh o ve
lké Edith Piaf

autor:

TáÀa Nálepková

texty:
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reÏie:
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Ïivû doprovází:

Blue Angel Memory Band  
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Autorská práva k pfiedstavení zastupuje Aura – Pont s.r.o.

K.Schauerová www.adf.cz, adf@adf.cz
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Ve středu 27. září jsme měli ve škole oslavu. Pracoviště Laudova ZŠ genpor. 
Františka Peřiny oslavilo 35. výročí od založení. Děti si vyrobily ozdoby 
s číslem 35 a potom jsme se sešli v atriu, kde škole popřála i naše paní ředi-
telka. Všichni dohromady jsme si zazpívali narozeninovou písničku. Každá 
třída včetně vedení školy nazdobila vlastní základní kámen a položila ho 
k okrasnému sloupu v atriu. 
Jaká by to byla oslava bez dortu? A tak každý jako malé překvapení dostal 
dortík. Po dobré svačince se šly některé děti projít po okolí školy, někteří 
kreslili nebo modelovali školu a lachtany podle sochy, která stojí před naší 
budovou. 
Co všechno žáci škole přejí a jak si ji představují za dalších 35 let, si můžete 
přečíst a prohlédnout v přízemí školy. Nad některými odpověďmi se může-
te pousmát a jiné zase překvapí dětskou fantazií a představivostí. 
Ještě jednou přejeme vše nejlepší naší škole, jejím žákům i učitelům. 

Nikola Štěpánková

35. výročí založení školy v Laudově ulici

Foto: -mish-

Ve čtvrtek 5. 10. (na ,,Laudovce“) a v pátek 6. 10. (na ,,Socháňce“) se 
v ZŠ genpor. Františka Peřiny uskutečnil druhý ročník akce s názvem „Běh 
pro Afriku“, kterou zaštiťuje organizace Člověk v tísni. 
I když nám počasí zpočátku příliš nepřálo, tak se běhu zúčastnila nejenom 
spousta žáků, ale také naše paní učitelky, páni učitelé, a dokonce i vedení 
školy v čele s paní ředitelkou. 
Páteční běh by se dal popsat následovně:
Bylo krátce po osmé a první skupina žáků z různých ročníků se rozcvičovala 
pod vedením pana učitele Cemana. Poté se učitelé i žáci připravili na start 
a napjatě očekávali pokyn ke startu. S takřka válečným pokřikem se dav 
běžců vydal vstříc velké výzvě, brzy se však běžci rozptýlili po hřišti a každý 
běžel svým tempem. Někteří uběhli či ušli symbolicky jedno kolečko, jiní 
pojali běh jako závod a překonali původně určený limit deseti koleček; ně-
kolik dětí dokonce pokořilo magickou dvacítku a překonali tak hlavně sami 
sebe. Kdo chtěl, běžel, kdo nechtěl, šel, nebo alespoň ostatním zapisoval 
kolečka na jejich startovní čísla.  
Celkem se v šesti blocích na hřišti vystřídalo téměř třicet tříd z naší ško-
ly. K dobré atmosféře přispívala hlavně motivační hudba a povzbuzování 
jak spolužáků, tak učitelů. Paní kuchařky nám zpříjemnily pobyt na hřišti 
horkým čajem. Většina běžců tak odcházela z hřiště s úsměvem, který jim 
často vydržel až dokonce vyučování (a možná i déle). 
V jednom dni se nám tak podařilo společně si zasportovat, poznat ostatní 
tak, jak je neznáme, podpořit dobrou věc a možná i překonat sebe sama.

Těšíme se, že podobně jako loni vybrané peníze pomůžou v Africe, kde 
spousta dětí stále o možnosti vzdělávat se jen sní. V minulém roce díky 
našemu běhu mohla být za součinnosti tamních obyvatel dostavěna ško-
la v Kulufo, nyní vybrané peníze pomohou při dostavbě školy ve vesničce 
Tumticha. Více informací o právě probíhajícím projektu najdete na webo-
vých stránkách www.skolavafrice.cz 
Děkujeme všem, kteří se na této akci jakkoli podíleli, zejména paní ředi-
telce a všem sponzorům našich běžců a už teď se těšíme na další ročník.

J. Fridrichová, L. Patrovská

Běh pro Afriku

Projektový den ve střední 
škole chemické
Stejně jako v minulém školním roce jsme se s žáky devátých ročníků 
zúčastnili projektového dne v Masarykově střední škole chemické. 
V laboratoři si pod vedením vyučujících a VIP studentů z MSŠCH na-
ši žáci vyzkoušeli filtraci, krystalizaci, destilaci, vytvářeli různé typy 
směsí a naučili se řezat a zatavovat skleněné tyčinky. I letos měla 
 akce velký úspěch. H. Melichová

ZŠ genpor. Františka Peřiny

Foto: -mish-
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Foto: Mgr. Anna Kobrová

Adaptační kurzy se staly na naší škole nedílnou součástí zahájení 
školního roku pro nově vzniklé třídní kolektivy žáků 6. tříd i jejich 
třídní učitele. A tak i letos absolvovali žáci 6. A a 6. B ve dnech 
18. – 20. září seznamovací kurz v areálu rekreačního střediska Bo-
rovice Lites v oblasti Českého ráje. Toto zařízení leží nedaleko Mni-
chova Hradiště, v malebném a klidném údolí říčky Zábradky. 
Účelem tohoto kurzu byla podpora vztahů v kolektivech, rozvoj ko-
munikace, spolupráce a vzájemné tolerance. Žáci  se seznamovali 
prostřednictvím psychomotorických her a poznávali se navzájem 
v rámci skupiny včetně pedagogů. Učili se dodržovat předem do-
mluvená pravidla, komunikovat mezi sebou a dávat zpětnou vazbu 
spolužákům. Podstatou adaptačního kurzu bylo, aby se noví spo-
lužáci poznali jinak a více, než jak jim školní třída nabízí. Učili se 
spolupracovat a lépe rozumět jeden druhému. Cílem bylo tedy nejen 
seznámení, ale především nastartování procesů, které jsou nezbyt-
né pro zdravé fungování skupiny.

Mgr. Kateřina Čeloudová  

Adaptační kurz – 
2017/18

Foto: Ing. Iveta Javůrková

ZŠ Jana Wericha

Na oslavu Dne české státnosti vytvořili žáci 3. C ze ZŠ Jana Wericha pro-
jekt „Česká republika“. Děti po dobu tří vyučovacích hodin hledaly ve sku-
pinách odpovědi na různorodé otázky. V dalších dvou hodinách pak žáci 
své výtvory prezentovali ostatním a dostávali od všech zpětnou vazbu. 
Zjistili jsme nejen to, proč českému lvovi nestačí jeden ocas a má hned 
ocasy dva, co je Den české státnosti a proč ho slavíme zrovna, když má 
svátek Václav, ale také jaké máme státní symboly, kdo jsou sousedé 
České republiky a na jaké územní celky se naše domovina dělí. Děti in-
formace hledaly v knihách, časopisech, atlasech i na internetu. Třeťáci 
se s úkoly popasovali statečně a závěrečné prezentace byly velmi zají-
mavé. Už teď se těšíme na další objevování. 

Mgr. Anna Kobrová

Den české státnosti u třeťáků

Opět po roce jsme se všichni sešli na „Dýňových slavnostech“ na zahra-
dě mateřské školy, abychom společně s rodiči oslavili příchod podzimu. 
V podvečer se zahrada za pomoci paní učitelek proměnila v kouzelnou říši 
skřítků Podzimníčků, kteří s rodiči plnili různé úkoly. Na závěr jsme dýněmi 
rozsvítili celou zahradu. 
Všichni odcházeli spokojeni, a kdo šel okolo, jen tiše záviděl.

Děti z MŠ Socháňova

Podzimníčci  
v MŠ Socháňova

Foto: Archiv školky
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Cesta právě vydané pohádkové knížky začala na podzim školního roku 
2014/2015. ZŠ genpor. Fr. Peřiny byla požádána, jestli by žáci zkusili na-
malovat či vyrobit díla pro motolské dětské kardiocentrum ku příležitosti 
mezinárodního kardiologického kongresu konaného v roce 2015.

A tak se stalo, že tvořily zdravé děti pro nemocné, nemocné pro zdravé 
a vlastně všichni pro všechny. Tento projekt, pod názvem Děti dětem, jsme 
představili žákům, kteří se do tvoření vrhli s obrovským nadšením. Vznik-
la pozoruhodná díla ze všech materiálů (sochy, plastiky, obrázky, komiks, 
skládačky i koláže). Každý dělal, co uměl a co ho bavilo. Samotné pořada-
tele jsme zaskočili množstvím, pestrostí i kvalitou dětských výtvorů. Z bez-
mála dvou set výrobků bylo hlasováním z řad žáků i učitelů vybráno 30 děl, 
která jsme poslali na výstavu a k dobročinné aukci. 
V rámci tohoto projektu vznikly i Uzdravovací pohádky. 
Když jsem jako malá byla nemocná, poslouchala jsem z rádia pohádky, pro-
to jsem děti požádala, aby napsaly příběh s dobrým koncem, „kde se někdo 
uzdraví“ nebo „najde lék na svou nemoc“. A tak vznikl soubor pohádek 
(část psala 9. třída a část 7. třída).
Dodatečně je dokonce malí autoři načetli jako audioknihu. Celé jsme to 
poslali do světa a radovali se, že jsme se svou činností podíleli na pomo-
ci Motolské nemocnici, protože naše díla (spolu s díly jiných škol z celé 

republiky) byla vydražena za 350 000 Kč, z nichž byla financována rekon-
strukce oddělení pro rodinné příslušníky malých pacientů.
Jenomže tady příběh neskončil! Organizátorka dobročinné aukce Mi chaela 
Ludvíková zjistila, že „Uzdravovací pohádky“ si čtou děti v některých řep-
ských mateřských školách! Upřímně, stále se divím, jak je to možné, ale 
díky nesmírnému úsilí paní Ludvíkové, ochotě sponzorů i velkému srdci na-
kladatele, se podařilo „Uzdravovací pohádky“ vydat knižně. K ilustrování 
knihy byla přizvána ZUŠ Vl. Ambrose z Prostějova, která se svými dětmi 
poskytla velké množství materiálu pro charitativní dražbu spolu s naší ško-
lou již v roce 2015.
A tak se narodila knížka omalovánek a příběhů, která byla před pár týdny, 
přesně 21. září, slavnostně pokřtěna, kde jinde než na sympóziu o „ srdci“ – 
o vrozených srdečních vadách!

Lucie Fulínová, učitelka

Projekt	Děti	dětem
Vrozené srdeční vady jsou nejčastější vrozenou vývojovou poruchou a po-
stihují 7–10/1000 živě narozených dětí. Většina těchto vad je bohužel bez 
léčby smrtelných. Dětské kardiocentrum 2. lékařské fakulty Univerzity 

Znáte Uzdravovací pohádky?
Pokud ještě ne, rozhodně se vydejte do knihkupectví nebo zabrouzdejte na internetu a kupte si je. Věřte, že nebudete litovat. 
Snad každé dítě, pokud onemocní, touží slyšet nebo si přečíst pohádku. Nejlépe veselou, a hlavně se šťastným koncem.  
Toto je příběh vzniku pohádkové knížky od žáků jedné z našich řepských základních škol.

Foto:-mish-
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PRO DĚTI A RODIČE

Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice v Motole je jediné pracoviště v ČR po-
skytující komplexní léčbu dětem s vrozenou srdeční vadou a dalšími one-
mocněními srdce od fetálního období až do 18 let věku. Od svého založení 
v roce 1977 poskytlo Dětské kardiocentrum chirurgickou nebo katetrizační 
léčbu více než 15 000 dětských pacientů, což odpovídá velikosti okresního 
města Pelhřimov.
V květnu 2015 pořádalo Dětské kardiocentrum v Praze výroční 49. kongres 
Asociace pro evropskou dětskou a kongenitální kardiologii (www.aepc.org), 
kterého se zúčastnilo více než 1000 odborníků ze všech světadílů. Sou-
částí kongresu se stala unikátní výstava dětských prací na téma srdce. 
Do projektu se začlenilo sedm institucí, od základních a uměleckých škol, 
přes mateřské školy a Ústav sociální péče z různých měst České republiky. 
V Řepích s námi spolupracovala ZŠ Socháňova a ZUŠ Blatiny. Výstava měla 
obrovský úspěch a dětská tvorba se dostala do celého světa pomocí kni-
hy, která pro tento účel vznikla. Následně se konaly dvě aukce, které Dět-
skému Kardiocentru přinesly téměř 700 000 Kč a byly použity ke zlepšení 
ubytovacího zázemí pro rodiče, kteří doprovází své nemocné děti během 
hospitalizace na našem oddělení.
Pro kongres tehdy vznikla i knížka uzdravovacích pohádek napsaná mladý-
mi autory. Jak jsme později zjistili, žila si knížka nadále vlastním životem. 
Ukázalo se, že ji milují děti v okolních školkách. S paní učitelkou Fulínovou 
jsme se však nedopátraly, jak k tomu došlo, takže jsou pohádky opředeny 
malým tajemstvím. Knížce tehdy chyběly obrázky a dětská publikace bez 
ilustrací je nemyslitelná. Oslovila jsem proto paní učitelku Palackou z pro-
stějovské ZUŠ. Její žáci si pohádky nadšeně rozebrali a za pár dnů byly 

obrázky na světě. Pak už jen zbývalo sehnat nakladatele, v našem případě 
Nakladatelství Grada, sponzory a doladit potřebné technické a úřední ne-
zbytnosti. Jak napsala paní učitelka Fulínová, Uzdravovací pohádky vznik-
ly v době, kdy Dětské kardiocentrum slavilo 40. výročí vzniku a představují 
tak ten nejkrásnější dárek našemu pracovišti a jeho malým pacientům.

Michaela Ludvíková
Koordinátorka projektu Děti dětem

Dětské kardiocentrum 2. LF UK a FN Motol

Koncem minulého školního roku byla ZŠ Jana Wericha vybrána MŠMT 
ČR do pokusného ověřování vzdělávacích programů paměťových insti-
tucí do škol. Projekt má na základních a středních školách zatraktivnit 
 výuku dějin formou zážitkové pedagogiky.   
Z bohaté nabídky programů jsme vybrali pro každou třídu dva. Žáci 
je absolvují v tomto pololetí.  Zaměřili jsme se zejména na paměťové 

instituce v Praze, ale navštívíme také Tábor, Lidice a Terezín. Celý pro-
jekt probíhá za využití účelových finančních prostředků poskytnutých 
MŠMT.
Věříme, že vybrané programy se žákům budou líbit, sami se aktivně za-
pojí do jejich průběhu a získané poznatky plně uplatní ve výuce.

Mgr. Jiřina Mariničová

Milí přátelé,

podzim začal pěkně poctivě – vítr, déšť, všude kaštany a listí, zbarvené 
stromy – zkrátka podzim, jak má být. Když je venku sychravo, tak vyraz-
te s dětmi třeba k nám do Řepíku. I v listopadu se na vás samozřejmě 
těšíme na našem pravidelném programu – dopoledních Hrátkách pro 
rodiče s dětmi nebo na Volných hernách v úterý a ve středu odpoledne 
od 15.30 hod.

Navíc pro vás v listopadu máme nachystané další zajímavé akce:

První	listopadový	víkend	3.	–	5.	listopadu proměníme terasu MC Řepík 
v improvizovaný fotoateliér a vy se můžete nechat vyfotit	profesionál-
ním	fotografem. Během půl hodinky vznikne několik fotografií, které 
obdržíte ve vysokém rozlišení. Použít je můžete do rodinného alba nebo 
jako hezký fotodárek pro příbuzné.

9.	listopadu	v	16	hodin proběhne lekce	bubnování	pro	děti	od	1	ro-
ku	a	dospělé s oblíbeným a zkušeným bubenickým instruktorem, který 
k nám do Řepíku přiveze 30 bubínků a naučí nás základy rytmizace a uži-

jeme si spoustu legrace. Bubnovat můžou děti i dospělí nebo společně, 
hlaste se prosím na našem emailu.

V	pondělí	13.	listopadu k nám přijede nutriční	terapeutka, která vám 
během půl hodinky, věnované pouze vám, poradí, jak se stravovat v pří-
padě různých stravovacích omezení (diabetes, celiakie, nadváha…). 

27.	listopadu	se bude konat malý vánoční workshop – budeme vyrábět 
malá mýdla. Vše bude k dispozici v herně, hlásit se můžete na e-mailu 
z.benova@volny.cz.

Chybět nebude ani tradiční adventní	dílna	s Anitou na konci listopadu, 
abyste adventní věnce mohli mít doma první adventní neděli.

Stále platí i naše výzva těm maminkám, které by se chtěly stát součástí 
našeho mateřského centra. Jste-li maminka, která je ráda mezi lidmi, 
přijďte mezi nás. Uvítáme i maminky, které mají nějaký nápad na semi-
nář nebo workshop, který by mohl zaujmout ostatní maminky.

Za MC Řepík Zuzka Brázdová

MC Řepík připravuje na listopad

Dějiny očima dětí
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„Asi bych byl pokrytec, kdybych tvrdil, že náš klub nikdy neměl krizi a že 
jsme si divizní soutěž v mužské kategorii a první ligu žen vybojovali hlad-
ce,“ říká Ladislav Hrma, šéf florbalového oddílu s 10letou tradicí a dodává: 
„Nejdůležitějším aspektem ale vždy byla parta, kolektiv. Když se některé 
kluby trápí, lepší hráči jim odejdou, horší většinou ukončí kariéru. My jsme 
vydrželi, zejména jádro, které se probojovávalo výše a výše. Bylo to vlast-
ně o partě, o přátelství. Nyní je nás 250, ale cíle a charakteristika našeho 
týmu se nemění. Vždyť sportem se má každý zejména bavit!“ 
Momentálně jsou v Texasu naplněny všechny kategorie, od malých přípra-
vek elévů až po dospělácké týmy žen i mužů. Klubové heslo „jsme jeden 
tým“, které zná každý Texasan, se drží již řadu let a nyní platí bez výjimky 
v rámci celého oddílu. Prioritou texaských trenérů u mládežnických kate-
gorií je zejména to, aby se děti zapojily do sportovních činností, a to nejen 
prostřednictvím florbalu, ale mnoha dalších pohybových aktivit. U star-
ších kategorií je to víceméně o tom, aby zůstaly u sportu jako takového 
a rostla jejich výkonnost. Zde se začíná „lámat chleba“, někteří ukončí 
kariéru, ale ti, co vydrží těžké pubertální období, jdou dále posíleni jak 
ve sportu, tak v kolektivním chování. Dospělácké kategorie jsou pak ve-
deny k podávání špičkových výkonů a maximální provázanosti s mladšími 
kategoriemi. Zde přichází na řadu zejména předávání bohatých zkušenos-
tí. Na tom si v FBC Texas zakládáme, jsme zkrátka jeden tým!

Rádi přivítáme na našich trénincích kluky i holky ve věku 6–16 let, kontak-
tujte nás na florbal@fbctexas.cz nebo 775 109 903 a domluvte si termín.

Ladislav Hrma

Sport není jen o výsledcích, je potřeba se hlavně bavit

Foto: Archiv FBC Texas

Poslední závod sezóny se již tradičně konal pod taktovkou Bikrosclubu 
Řepy. Letos se jej zúčastnilo 287 závodníků z Česka, Slovenska, Slovin-
ska a Rakouska. Vítězem elitní kategorie se stal stejně jako loni Dominik 
Topinka z Bikrosclubu Řepy, který se zúčastnil také letošního mistrovství 
světa v americkém Rock-Hillu.  
Benefiční závod ŽendaRace, jenž nese v názvu přezdívku zesnulého Robina 
Ženíška, je už tradiční derniérou bikrosové sezóny v ČR. Nejde v něm o ti-
tuly ani o body. Veškeré finanční prostředky vybrané od závodníků i diváků 
putují na léčbu dětských pacientů onkologie v Motole, kde se mladý jezdec 
léčil. 

„Před čtyřmi lety jsme se rozhodli uspořádat tuto akci jako spontánní vzpo-
mínku na Robina s tím, že vybereme nějaké peníze a pomůžeme těm, které 
stihl krutý osud stejně jako našeho kamaráda. Ani ve snu nás nenapadlo, že 
dosáhneme na tak vysokou částku. Jsme hrdí na všechny, kteří přispěli nebo 
pomohli s přípravou. ŽendaRace se vždycky nese v duchu uvolněné atmosféry 
a jde především o to se potkat a zajezdit si pro radost,“ říká šéf Bikrosclub 
Řepy Lukáš Tamme.
Při příležitosti závodu organizátoři také vyhlásili celkové výsledky České-
ho poháru BMX za rok 2017. Závod tradičně podpořila také MČ Praha 17 
a Magistrát hlavního města Prahy.

Lukáš Tamme

Bikrosová benefice na počest jezdce Robina Ženíška 
přinesla onkologii v Motole už 660 tisíc
V rámci pátého ročníku charitativního bikrosového závodu ŽendaRace v pražských Řepích se vybralo pro oddělení 
dětské onkologie Fakultní nemocnice Motol 197 247 Kč, za všech pět ročníků to je celkem 662 101 Kč.  
Akce je připomínkou řepského jezdce Robina Ženíška, který před čtyřmi lety podlehl rakovině. 

Foto: Bikros Club Řepy

Foto: Bikros Club Řepy
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INFORMUJEME

Nadace CHARTY 77 udělovala 1. října již popáté své ceny nejaktivnějším 
a nejpříkladnějším seniorům a seniorským klubům z celé republiky.
V pátém ročníku se sešlo neuvěřitelných 91 nominaci. Nezávidíme porotě, 
která z tolika výborných příběhů musí vybrat vítěze. Ale chválíme porotu 
za její dobrý vkus, protože i náš Klub seniorů Řepy patřil mezi oceněné.
Gratulujeme seniorským kolektivům, které získaly medailové umístnění, 
a přejeme jim jejich úspěch.
Kromě prvních tří cen v kategorii Kluby udělila porota i čtyři Čestná uznání 
a jedno z nich získal i Klub seniorů Řepy.
Čestná uznání, která se letos předávala na Pražské křižovatce pod záštitou 
MPSV, převzali od ředitelky nadace CHARTY 77 Boženy Jirků předsedkyně 
klubu Mária Szitányiová  a ambasador klubu Petr Gruber. Ke gratulantům 
se přidaly ministryně Michaela Marksová, pražská primátorka Adriana 
Krná čo vá, dále Jiřina Šiklová, Marie Kousalíková a zástupkyně Expobanky.
Děkujeme Nadaci Charty 77, pod vedením ředitelky Boženy Jirků, za 
všechno co pro nás dělá a za pomoc k prožívání krásných chvil našeho seniorského života. Jsme vděčni za podporu a finanční ocenění, které se 

k Čestnému uznání pojí.
Je třeba pochválit celý program setkání, kterým vtipně provázel moderá-
tor Karel Voříšek. V rámci programu vystoupily sestry Havelkovy a vynika-
jící Zdenka Procházková. Užili jsme si i rautové pohoštění, které pro nás 
organizátoři akce připravili.
Závěrem chci poděkovat těm, kteří náš Klub seniorů Řepy nominovali do 
soutěže, jmenovitě: místostarostovi MČ Praha 17 Martinu Markovi, řediteli 
Centra sociálně zdravotních služeb PhDr. Jindřichu Kadlecovi, ředitelce 
ZŠ Jana Wericha Mgr. Zuzaně Martinovské a propagátorovi a trenérovi pé-
tanque Petru Fuksovi. 

Děkuji všem členům našeho Klubu seniorů Řepy za jejích úspěšnou činnost 
a všem členům klubu, kteří přišli v neděli 1. 10. 2017 do Pražské křižovatky 
a připojili se k potlesku za ocenění naši seniorské činnosti.

Ing. Mária Szitányiová

Zatím největší úspěch Klubu seniorů Řepy

V měsíci září se s pétanquovými  turnaji roztrhnul pytel. 
 7. 9. Řepy, Přebor Prahy 6 a Prahy 17,
13. 9. Stodůlky, Turnaj o pohár starosty Prahy 13,
17. 9. Střelecký ostrov, Finále seniorské ligy 2017,
18. 9. Park Lannova, Turnaj o pohár starosty Prahy 1.
A div se světe – Řepáci vždy na medailovém místě. Já si dovolím napsat něco o turnaji v parku 
Lannova. 18. září jsme se probudili do chladného, ale slunečního rána. Krátce po 9. hodině jsme 
se už zdravili v parku Lannova s účastníky turnaje o Pohár starosty Prahy 1, původně plánovaném 
jako turnaj trojic. Asi chladné počasí a deštivá předpověď byly příčinou nižší účasti a proto se 
organizátoři rozhodli, že se turnaj odehraje jako turnaj dvojic. Za Řepáky jsme dali dohromady 
4 tříčlenná družstva tj. 12 hráčů. 
Celý jubilejní turnaj byl odstartován pod odborným vedením Petra Fuksy a Karla Dostála. Ne-
lítostný boj osmnácti dvoučlenných družstev na devíti hřištích začal ještě za sluníčka. Ve dru-
hém kole nás překvapil poměrně prudký déšť a turnaj byl přerušen.  Naštěstí nepršelo dlouho 
a druhé kolo bylo dohrané už znovu za sluníčka. Ve třetím kole se to všechno rozhodlo. 
Putovní pohár starosty Prahy 1 získalo vítězné družstvo seniorek Prahy 1. Absolutními vítězi ce-
lého turnaje se stali naši borci – družstvo soutěžící pod názvem Řepáci – Jaroslav Hladík a Pavel 
Holoubek. Jako druhé se umístily držitelky putovního poháru z Prahy 1. Třetí místo patřilo zase 
nám, a to družstvu Jupiter – Jaroslav Pastorek a Eva Pastorková. Všem moc blahopřejeme. 
A jaký by to byl turnaj v parku Lannova, kdyby chyběly dorty. Tak jako každý rok dorty dostala 
družstva na medailových pozicích a nás, kteří jsme nevyhráli, ale hráli pro radost, pohostili naši 
vítězové. Za sladké pohoštění jim děkujeme. Za pohoštění v průběhu celého turnaje děkujeme 
organizátorům turnaje z Prahy 1.   Ing. Mária Szitányiová

Řepáci v pétanque začínají vystrkovat růžky

Foto: Archiv KSŘ



PRO ŘEPSKÉ PATRIOTY

26

Svatý Martin přijíždí na bílém koni
Na 2. listopad, jak všichni dozajista víte, připadá svátek „DUŠIČEK“, tedy 
vzpomínka na všechny naše blízké zesnulé. Dle každodenního všeobecného 
Valašského kalendáře se na tento den vztahuje prognostické pořekadlo: 
„Když na Dušičky jasné počasí panuje, příchod zimy to oznamuje.“	Uvidí-
me tedy, zda nám letos „Dušičky“ opravdu přinesou začátek zimy.
Na 11. listopad, tedy svátel sv. Martina, pak připadá to nám velmi zná-
mé: „Na svatého Martina, kouřívá se z komína.“ Ale našli bychom velkou 
spoustu dalších úsměvných a trefných pranostik – jako např.: „Na sv. Ma-
rina, bývá dobrá peřina“, či „Martinův led, bude vodou hned“. Patrně nej-
známější, a to především pro děti, však zůstává pořekadlo, že „sv. Martin 
přijíždí na bílém koni“. 

Pokud tomu tak letos nebude, zcela určitě napraví dětské zklamání, tak 
jako každý rok, Martinský průvod, který pro mnohé z řepských odstartuje 
posvícení. 
V obcích, jejichž kostel byl zasvěcen právě tomuto patronu, patřil svátek 
sv. Martina k nejoblíbenějším svátkům roku. To, že hospodáři, ale přede-
vším děti, čekali na první sníh, zastínila ta pravá kuchařská atmosféra pro 
hospodyně v kuchyni. Pekla se husa, posvícenské koláče, martinské roh-
líky a podkovy, zvané také „Martiny, Roháče či Zahýbáky“. Posvícení bylo 
důvodem nejen pro setkání a posezení v kruhu rodinném, ale především 
také pro setkávání s přáteli. Nejinak tomu bylo i v tehdejší řepské vesnič-
ce. Sobotní a nedělní večery pak patřily posvícenským tancovačkám. Jen 
v dolní části Řep se tancovalo dokonce ve třech sálech najednou – a to 
U Auřadů, U Škopů ale i v Sokolovně. V horní části obce se pro změnu tan-
covalo U Piskáčků (Velká hospoda na Bílé Hoře). Taneční veselí pokračova-
lo i v pondělí o tzv. „pěkné“ a následující den o „sousedské“. A jak pamět-
níci praví – „to vždy do konce vydrželi jen silní jedinci“. 
Svatomartinský den měl v Čechách vůbec bohatou tradici. Krom zmiňova-
ného posvícení se konaly poutě, končily služby čeledi u sedláků a začínaly 
hlavně dobytčí trhy. Nelze také nezmínit, že sv. Martin byl nejen patronem 
koní, ale také ve vinařských oblastech patronem vinařů. Tento den je slav-
ností nového, tedy Martinského vína.

Na den svátku sv. Martina roku 1893 byl také při cestě z obce v dnešní ulici 
Žalanského, jejíž úplně první název byl Cesta k Bílé Hoře, osazen žulový 
kříž s tělem Krista. Po mnoho let pak v tento den mnozí rodáci (někteří tak 
činí dodnes), zde rozsvěceli svíčky. A nejen v tento den, ale prakticky od 
„Dušiček“, dne vzpomínky na zesnulé. A nejen tady, ale také při kostelu, 
zasvěcenému našemu patronu sv. Martinovi, neboť u kostela ještě před ro-
kem 1900 býval původní hřbitov. 

A pokud se nacházíme v měsíci listopadu, dovolím si ještě připomenout 
některé historické události, které se s tímto měsícem vážou k naší obci. 
8. listopad 1620 – bitva na Bílé Hoře. O čtyři roky později, tedy 8. listo-
padu 1624, se konala první pouť k původní malé čtyřhranné kapličce, vy-
budované na počest vítězství císařských vojsk, připisovanému moci Panny 
Marie. Původně tato kaple byla zasvěcena sv. Václavu a stala se po mnoha 
přestavbách a úpravách základem pro dnešní kostel Panny Marie Vítězné 
na Bílé Hoře, o čemž jsem se podrobněji zmiňoval v předešlém čísle Řepské 
sedmnáctky. 
Další a velmi pozoruhodnou historickou událostí, která by jaksi neměla být 
opomenuta, bylo v roce 1863 otevření a vysvěcení první řepské školy. Zde 
se však v přesném dni historické prameny rozcházejí, některé dokumenty 
však zmiňují právě listopad. Podstatné je, že již v tomto roce bylo do ní 
přihlášeno 92 dětí. Jejím prvním a velmi oblíbeným učitelem se až do roku 
1872 stal Matěj Růžek a to za 210 zlatých ročního platu.

Jaroslav Hájek,
zástupce starostky

Žulový kříž dodnes zdobí ulici Žalanského po pravé straně před hřbitovem, 
na fotu z roku 1943.

Obraz sv. Martina, patrona Řep od mistra Václava Kandlera, který zdobil 
oltář kostela do jeho rekonstrukce v devadesátých letech minulého století. 
Zobrazuje pověstný čin, kdy sv. Martin mečem roztíná své roucho a dělí se 
o ně s chudým nahým žebrákem.
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p Kostel sv. Martina, tehdy Cesta k Bílé Hoře, dnes ulice Žalanského 
kolem roku 1929 – 30, kdy se v obci zaváděl elektrický proud s pověstným, 
dnes bohužel neexistujícím rybníkem. 
t A kostel sv. Martina dnes.

První řepská škola, malý domeček v horní části úplně vpravo. Pohled z dnešní 
ulice K Šancím od vchodu do kláštera DSKB směrem na ulici Žalanského. 
V pozadí rybník „Kubišťák“, dnes parkoviště a prodejna Penny Marketu.
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V pražských Stodůlkách poblíž Řep v části zvané Háje, nedaleko Hájčího 
dvora při železniční trati z Prahy do Zličína a Hostivic, nachází se téměř 
neznámý barokní kostelík původně vysvěcený na titul Nalezení sv. Kříže. 
Od. 12. června 2016 nese titul sv. Kříže a sv. Heleny. Následující text do-
plněný fotografiemi se snaží poskytnout několik informací o této málo 
navštěvované a nedávno znovu oživené sakrální památce.

Historie	

V místě, kde stojí kostelík, tábořila v roce 1742 vojenská posádka císa-
řovny Marie Terezie pod velením jejího manžela vévody Františka Štěpána 
Lotrinského. Jejím úkolem bylo vypudit z Prahy nepřátelskou francouz-
skou a bavorskou posádku. Při kácení stromu dne 6. srpna 1742 nalezl 
jeden voják v něm zarostlý kovový kříž. Odevzdal jej vévodovi, který si jej 
ponechal na památku. Později jej předal císařovně. Když v roce 1743 cí-
sařovna přijela do Prahy, aby zde byla korunována na českou královnu, 
navštívila také místo, kde tábořilo vojsko jejího manžela. Na tomto místě, 
kde byl nalezen kovový kříž, položila základní kámen ke stavbě kostelíka, 
který měl být z jejího rozkazu posvěcen na titul Nalezení svatého kříže. 
Dne 25. srpna 1754 byl kostelík posvěcen pražským arcibiskupem hrabě-
tem Janem Mořicem Gustavem Manderscheidem za přítomnosti císařov-
ny Marie Terezie. Dnes již není známo, kde se nachází onen nalezený kovo-
vý kříž. Existuje údajně mědirytina, která znázorňuje jeho podobu, kterou 
zhotovil jistý pražský mědirytec M. Stilbal. O existenci této mědirytiny se 
však nepodařilo získat žádné informace. 
Roku 1761 věnovala císařovna Marie Terezie novému kostelíku finanční ka-
pitál ve výši 300 zlatých. Z úroků z tohoto kapitálu mělo připadnout faráři 
ročně pět zlatých a hudebníkům dva zlaté. Zbývajících osm zlatých mělo 
být věnováno na údržbu kostelíka. Kostelík v této době stál zcela o samotě 
na zalesněném ostrohu. Jeho duchovním správcem byl ustanoven libocký 
farář, jehož povinností bylo sloužit v něm tři mše svaté ročně, a to dne 
3. května u příležitosti svátku Nalezení svatého kříže (tento svátek byl po 
II. Vatikánském koncilu zrušen), 25. srpna v den výročí posvěcení kostela 
a 14. září ve svátek Povýšení svatého kříže. K libocké farnosti patřil kos-
telík do roku 1787. 
V témže roce však nástupce Marie Terezie císař Josef II. v rámci jím pro-
váděných církevních reforem kapli vyňal z církevního užívání. Opuštěná 

kaple poté pomalu chátrala. Sloužila jako přístřeší potulným živlům, což 
bylo příčinou její devastace. 
V roce 1892 se zchátralého kostelíku ujal německy mluvící český duchovní 
Mons. Karl Jänig, který jej vlastním nákladem za pomoci inženýra Františ-
ka Zelenky, majitele nedalekého Hájčího dvora, nechal opravit. 25. srpna 
1892 byl kostelík znovu posvěcen. Náboženský život se však do něj vrátil 
jen nakrátko, a tak byl opět odsouzen k pomalému chátrání. K jeho větší 
opravě došlo počátkem v osmdesátých a devadesátých letech 20. století. 
Poškozené ozdobné dveře s cheruby byly nahrazeny jednoduchými. Vyba-
vení interiéru bylo nenávratně ztraceno či zničeno. Po opravě přibližně do 
roku 2006 byl kostelík příležitostně využíván farností sv. Jakuba Staršího 
v Praze Stodůlkách. Poté nebyl využíván až do jara roku 2011. 

Popis	

Jedná se o stavbu kruhového půdorysu s dvěma apsidami. V malé vstupní 
apsidě jsou dvoukřídlové vstupní dveře. Otupené rohy této apsidy jsou oz-
dobeny výklenky. Ve velké apsidě je umístěn presbytář. Kostelík je zastře-
šen mansardovou střechou, na jejímž vrcholu se blýská kovový kříž vsa-
zený v kamenné kouli. Denní světlo do kostelíka vniká v dostatečné míře 
dvěma velkými vitrážovými okny umístěnými na bocích velké apsidy, vitrá-
žovými okny nad podstřešní římsou a vitrážovým oknem nad vchodovými 
dveřmi. Do kostelíka se vchází po dvou širokých nízkých schodech. Podla-
ha je kamenná. Vnitřek je klenutý, v rozích jsou pilastry (neúplné sloupy) 
s rokokovými hlavicemi. Kněžiště sestává ze dvou stupňů a okrouhlého 
kamenného oltáře pokrytého bílým oltářním plátnem. Architektem a sta-
vitelem kostelíka je s největší pravděpodobností Kilián Ignác Dietzen-
hofer, známý český architekt a stavitel německého původu, představitel 
vrcholného baroka.

Interiér chrámu je bohatě zdoben krásnými nástěnnými malbami. Na 
oltář ní nástěnné malbě je znázorněna scéna nalezení svatého kříže, jak 
ji podává Legenda Aurea (Zlatá legenda), kterou napsal přibližně koncem 
padesátých let 13. století dominikánský mnich a pozdější janovský arci-
biskup Jakub de Voragine. Podle ní římský císař Konstantin Veliký, který 
vešel do dějin zejména tím, že Milánským ediktem z roku 313 dal křes-
ťanům svobodu, vyslal svou matku Helenu (na oltářním obraze vpravo) 
s vojskem do Jeruzaléma, aby tam nalezla kříž, na němž byl ukřižován 
Ježíš Kristus. Jeruzalémští židé pověřili svého souvěrce Judu, aby věc s cí-
sařovnou vybavil. Tento mladý žid jí však tvrdil, že neví, kde by se kříž mohl 
nacházet. Císařovna Helena jej proto nechala zavřít do prázdné cisterny. 
Po třech dnech se Juda v cisterně podle legendy obrátil ze židovství ke 
křesťanství a začal se modlit ke Kristu. V tom se objevil dým stoupající ze 

Kostel svatého Kříže a svaté Heleny v Praze Stodůlkách

Nástěnná malba nad oltářem – Vítězství křesťanství nad pohanstvím.
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země. Juda byl vytažen z cisterny. Na místě, kde ze země stoupal dým, byly 
vykopány tři kříže, neboť podle Bible byl Kristus ukřižován spolu se dvě-
ma dalšími odsouzenci. Vznikla tedy otázka, na kterém z těch třech křížů 
byl Ježíš ukřižován. Právě tudy kráčel pohřební průvod a na márách nesli 
mrtvého mládence. Juda, který se mezitím nechal pokřtít, přijal jméno Cy-
riak, a který byl z popudu císařovny Heleny konsekrován na biskupa (na 
oltářním obraze uprostřed), zastavil pohřební průvod a přiložil k tělu mrt-
vého mládence postupně tři nalezené kříže. Při dotyku posledního z nich 
mládenec (na oltářním obraze vlevo) ožil. To bylo považováno za důkaz, že 
právě tento kříž je tím, na němž byl Ježíš Kristus ukřižován.
Obraz na klenbě apsidy nad oltářem znázorňuje vítězství křesťanství nad 
pohanstvím. Jsou na něm patrné čtyři ženy, z nichž každá má představovat 
jeden světadíl: Europu, Asii, Afriku a Ameriku. Austrálie a Oceánie v této do-
bě byla neznámá. Alegorická postava bílé pleti v královském rouchu klečí na 
postavě se zavázanýma očima, která představuje pohanství. Dole leží roz-
bitá modla, na pozadí je vidět pyramida se sfingou. Nad tím se vznáší anděl 
s křížem. Nahoře v oblacích vlaje stuha s nápisem O CRUX AVE SPES UNICA, 
což v překladu z latiny znamená Buď pozdravem, Kříži, jediná naděje. 
Kopulovitá klenba chrámu je na bocích zdobena obrazy čtyř andělů nesou-
cích na poduškách vladařské insignie, a to korunu římského císaře, českou 
svatováclavskou korunu, uherskou svatoštěpánskou korunu a rakouský 
arcivévodský klobouk. Ve středu kopule je obraz anděla s křížem a po jeho 
obvodu slova FULGET CRUCIS MYSTERIUM, což v překladu z latiny znamená 
Tajemství kříže září.   

Dostupnost	

Kostelík stojí mimo zástavbu při železniční trati č. 122 zvané Pražský sem-
mering vedoucí z Prahy, Na Knížecí či z Hlavního nádraží do Hostivic, a to 
mezi zastávkou Praha-Stodůlky a nádražím Praha-Zličín poblíž železnič-
ního viaduktu přes ulici Jeremiášovu směrem ke Smíchovu. Z obou uve-
dených železničních stanic je však ke kostelíku poměrně daleko. Nejbližší 
stanice městské dopravy je zastávka na znamení Bílý Beránek v ulici Jere-
miášově směrem do Řep, která je obsluhována autobusovou linkou č. 142. 
Odtud cesta ke kostelíku trvá cca 3 minuty. Ze zastávky se dáte asi 50 m 
zpět, podejdete železniční viadukt a po schodech a přímo po cestě vysy-
pané jemným štěrkem se dostanete k železniční trati. Poté půjdete přímo 
po štěrkované cestě podél železniční trati a asi po 100 m jste u kostelíka. 
Pokud pojedete tramvají linky č. 9 nebo č. 10, vystoupíte ve stanici Hlušič-
kova, přejdete koleje a vozovku, půjdete rovně vpřed cca 500 m na velikou 
křižovatku se semafory, tam se dáte vlevo k autobusové zastávce Bílý Be-
ránek a od ní podle předchozího popisu. Pojedete-li na kole, na motorce či 
autem, odbočíte za křižovatkou Bílý Beránek z Jeremiášovy ulice vlevo do 
ulice Hájčí a konci této ulice odbočíte vlevo do ulice Za Hájčím Dvorcem, 
která Vás dovede až ke kostelíku.

 Současnost

V současné době je kostel v soukromém vlastnictví. Ze strany majitele je 
kostelíku věnována náležitá péče. V květnu roku 2011 na základě dohody 
s majitelem kostelík získal vlastního správce. Interiér byl vyčištěn a při-
praven ke konání bohoslužeb. Od června roku 2011 poprvé v historii jsou 
v tomto kostelíku konány pravidelné nedělní řeckokatolické zpívané bo-
hoslužby ve staroslověnštině od 9.00 hodin. V neděli od 8.00 hodin do 
10.00 hodin je možné si kostelík prohlédnout a fotografovat jeho interiér. 
Postupně bylo v roce 2012 pořízeno vnitřní vybavení kostelíka. Tvoří jej 
dvě řady po třech dřevěných lavicích, umožňující pohodlné sezení pro 
18 osob. Tyto lavice daroval kostelíku evangelický farář Filip Čapek, Th.D., 
z Třebechovic pod Orebem. Jejich odbornou instalaci provedla truhlářská 
firma Martin Cís z Prahy Stodůlek. Harmonium bylo dodáno specialistou 
panem Kulinkovským za sponzorskou cenu. Bohoslužebné potřeby ani 
roucha se či jiný drobný mobiliář se v kostelíku mimo bohoslužbu nepone-
chávají. V roce 2013 byly vyměněny vitráže a klempířské prvky a vybudo-
ván odvodňovací věnec. Bylo vystavěno nové schodiště a navazující cesta 
od stanice autobusu. V roce 2014 byly provedeny stavební opravy kostela, 
zavedena do něj elektřina a vybavení zabezpečovacím zařízením napoje-
ným na pult centrální ochrany Městské policie a Policie České republiky. 
V roce 2015 bylo instalováno vytápění a osvětlení interiéru kostela. V roce 
2016 byla zpevněna přístupová komunikace Za Hájčím Dvorcem pro auto-
mobily. V roce byla provedena rozsáhlá asanace a renovace kostela sta-
vební firmou MIDE s. r. o. 
Dne 12. června 2016 při pontifikální bohoslužbě slovenský biskup dr. Špi-
ner žijící v Rakousku posvětil kostelík na titul sv. Kříže a sv. Heleny.
Všichni, kteří se rozhodnete k nedělní návštěvě kostelíka svatého Kříže, 
jste srdečně zváni. Bližší informace a vaše dotazy budou správcem koste-
líka zodpovězeny na e mailové adrese: kaple.sv.krize@seznam.cz, nebo 
na tel. 601 209 050. Děkujeme Vám za Vaši návštěvu.

Ing. ThDr. PhDr. JUDr. Leo Salvet, Ph.D., dr. h. c., 
       řeckokatolický kněz, administrátor kostela

Nástropní nástěnné malby Andělé nesoucí vladařské insignie a svatý Kříž.

Fotografie kostela sv. Kříže a sv. Heleny z roku 1919
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EKO-Kopecký, s. r. o. • Na Chobotě 1344/4, Praha 17-Řepy
Telefon: 777 151 141 

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

Kompletní účetní služby 
Správa nemovitostí

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•  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

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

•  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	

•  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

•  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

•  !!!	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

•  SILVESTR	S	DĚTMI	– plavání, hlídání, aktivní program, 
cvičení pro maminky i tatínky. Pojeďte na Vysočinu za 
zábavou i aktivním relaxem. www.DovolenaBezNudy.cz.	
	 Tel.:	777	725	220

•  MASÁŽE-SKVĚLÝ	DÁREK	I	NA	VÁNOCE	– relaxační masáž 
zad, šíje, nohou, rukou od profi masérky – mohu dojet 
i k vám domů nebo v Praze 6 – Řepy – dle dohody.		
	 Tel.:	777	725	220

BYTY, NEMOVITOSTI
•  PRONAJÍMEJTE	BEZ	RIZIKA!	Pro manažery firem 

s rodinami hledáme pěkné byty v Praze. Garantujeme 
bezproblémový průběh nájmu. BEZ PROVIZE!		
	 Tel.:	605	993	268

•  SOLIDNÍ	ZÁJEMCE	koupí byt do 70 m2 v Praze, případně 
chatu v okrese Praha – východ/západ. Nezávazně 
nabídněte. Případné dluhy vyplatím.	 Tel.:	605	264	958

•  KOUPÍM	3+1,	PATRO,	NE	RK,	PŘÍMÝ	ZÁJEMCE.		
	 Tel.:	602	882	660

•  POPTÁVÁM	TÍMTO	BYT	PRO	RODINU	S	JEDNÍM	DÍTĚTEM,	
nespěcháme, nastěh. ideálně do měsíce. Ideálně 
dlouhodobě. 2+1 – 3+1 do 17 tis. vč. pop. Výhodou 
balkon, ale není to nutnost.  Tel.:	603	789	381

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

•  HLEDÁM	BYT	A	TO	GARS	AŽ	2+KK,	nejlépe v panelovém 
domě, ale nemusí být. V bytě budeme 2 osoby v páru, 
bez zvířat, nekuřáci. Cena max 15 tisíc – dle velikosti. 
Moc děkuji!  Tel.:	605	845	088

ZAMĚSTNÁNÍ

•  DO	PRODEJNY	POTRAVIN	V	ŘEPÍCH	PŘIJMU	PRODAVAČKU.	
f1109@obchod.izabka.cz	 Tel.:	777	267	477

•  HLEDÁM	 ŠIKOVNÉHO	 A	 SPOLEHLIVÉHO	 PÁNA	 (KUTILA)	
NA POMOC PŘI ÚDRŽBĚ DOMU A ZAHRADY VE ZLIČÍNĚ. 
Volejte nebo pište. vajn@seznam.cz	 Tel.:	775	349	074

•  NABÍDKA	PRÁCE	CHŮVY	OD	LEDNA	2018.	Denně 
8 hod., 110 Kč/hod. Od miminek dlouhodobě, zkušenost 
i v zahraničí. Řepy a okolí. Tel.:	774	284	803

•  BYTOVÉ	DRUŽSTVO	NEVANOVA	1071–3	HLEDÁ	
ÚDRŽBÁŘE/SPRÁVCE	pro společné prostory panelového 
domu. Vhodné i pro důchodce. Výhodou dobré 
komunikační a organizační schopnosti.  
V případě zájmu se obraťte na bd-nevanova@volny.cz

•  BRIGÁDA:	PRO	STŘÍHÁNÍ,	ŠITÍ	A	ŽEHLENÍ	ZÁCLON	
HLEDÁM	ZRUČNÉ	ŽENY	(na MD nebo v důchodu). 
Pracovní doba dle domluvy. 3 min. od autobusové 
zastávky Jirny (225). 	Tel.:	601	228	220

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s.
pořádá pro uchazeče o studium ve školním roce 2018/19

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – ukázkové hodiny, prezentace o škole, hlasovací zařízení, práce studentů

TESTOVÁNÍ IQ
HERNÍ ODPOLEDNE – šachy, go, dáma, piškvorky, bridž, řečnický kroužek aj.

6. 12. 2017 a 7. 2. 2018, 10 – 15 hod. 
MG je jediné osmileté gymnázium v republice, které vzdělává mimořádně nadané 
studenty, kterým poskytuje nadstandardní péči s přihlédnutím k jejich zvláštnostem 
a handicapům. Zřizovatelem školy je Mensa ČR.

Specifika školy: nízký počet studentů ve třídách; široká nabídka volitelných předmětů, 
seminářů, jazyků a kroužků; spolupráce s VŠ;  
vlastní systém hodnocení – bodové a slovní; výuka některých předmětů ve výkonnostně 
nebo věkově rozrůzněných skupinách podle vědomostí a zájmů; rodinné prostředí; 
přátelské vztahy mezi studenty a pedagogy; příprava na jazykové certifikáty; individuální 
vzdělávací plány; péče o studenty se specifickými poruchami učení aj. 

Ve školním roce 2018/19 otevíráme jednu primu (pro uchazeče z 5. tříd ZŠ).

 257 328 786 Španielova 1111/19, PRAHA 6 – Řepy

 603 801 321 WWW.MENSAGYMNAZIUM.CZ

Z P R A V O D A J  P R A H Y  1 7  |  P R O S I N E C  2 0 1 7  |  R O Č N Í K  2 3  |  Z D A R M A

ŘEPSKÁ

CHCETE	U	NÁS	
INZEROVAT?	

Napište	nám.	
Kontakt:		

michaela.linhartova@praha17.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

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)

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

Drahoňovského 810/1
Praha 6 - Řepy 163 00

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

www.veterinadelta.cz

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

So: 9.00–12.00
Operační hodiny:

Po–Pá: 11.30–15.00

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

Výuka a rezervace – 733 192 198

e-mail: sport@sportpraha-hostivice.cz

www.sportpraha-hostivice.cz

NOVÁ SPORTOVNÍ–TENISOVÁ HALA HOSTIVICE
tenis, malá kopaná,nohejbal, volejbal

Adventní sportování ZDARMA 26. 11. 
rezervace nutná

Adresa: www.StudioGernetic.cz
Slánská 381/10, Praha 6-Řepy Otevírací doba dle objednání.
(křižovatka Slánská-Plzeňská) Telefon recepce: 235 325 659 nebo 602 501 191

 Otevřeno
 i o víkendu.

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.

           

Ošetření 
poprsí

      Nabízíme 
dárkové poukázky 
na Vánoce

PŘIJMEME 
ZAMĚSTNANCE 

(ženu)

• na manuální práci  
do ruční výroby

• ve slušném prostředí

• na HPP, ev. zkrácený úvazek

• na pracoviště ve Zličíně
(Lidečská ul.)

v blízkosti sídliště Řepy

VOLEJTE NEBO PIŠTE 

Tel.: 775 349 074

E-mail: teiva@tiscali.cz

FUNKČNÍ  KONZOLE

SLEVY záclon, závěsů
DOPRAVA  ZDARMA

FUNKČNÍ  KONZOLE
(demontáž starých, zaměření 
a montáž nových)

SLEVY záclon, závěsů
DOPRAVA  ZDARMA

VŠE PRO VÁŠ BYT

NEVANOVA  1045 (dílna)
1047 (prodejna)

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

Pracovní doba:  Po–Pá  8.00–18.00 hod.
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SUŠÁKY, ŽALUZIE

www.bydlenijerabek.cz
+420 739 034 488

SÍTĚ PROTI HMYZU
ZASKLÍVÁNÍ BALKÓNŮ

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

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 :)

Dostáváte Řepskou 17 do schránky?
Pokud tomu tak není, napište nám na: redakce@praha17.cz  


