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Úřední hodiny
Úřadu MČ Praha 17

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

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

Czech	POINT Španielova 1280: 
v úředních hodinách živnostenského odboru

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

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

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

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

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	1.	11.	2018	OD	14	HODIN.
Místo	konání:	ZŠ	genpor.	Fr.	Peřiny,	Socháňova	1139,	Praha	17	-	Řepy
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Poskytnutí	finančního	daru	Domovu	sv.	Karla	Boromejského	za	účelem	realizace	
Slavnostního	koncertu	ke	100.	výročí	založení	republiky	dne	28.	10.	2018
Rada projednala a schválila poskytnutí finančního daru ve výši 10 000 Kč věnovaného Městskou 
částí Praha 17 Domovu sv. Karla Boromejského, na realizaci Slavnostního koncertu ke 100. výročí 
založení republiky, který se uskuteční 28. 10. 2018.

Výběrové	řízení	„Rozptylová	loučka	hřbitova	Řepy	–	III.“
Rada projednala realizaci rozptylové loučky v severní části hřbitova Řepy. 
Rada schválila vypsání výběrového řízení na stavební práce „Rozptylová loučka hřbitova Řepy – III.“

Výměna	gastro	vybavení	kuchyně	v	ZŠ	J.	Wericha,	Španielova	1111,	Praha	6	-	Řepy
Rada projednala a rozhodla o vypsání veřejné zakázky na dodávku „Výměna gastro vybavení ku-
chyně v ZŠ J. Wericha, Španielova 1111, Praha 6 - Řepy“, zadanou v jednacím řízení bez uveřejně-
ní dle § 63 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. 

Přerušení	provozu	a	zajištění	náhradního	vánočního	provozu	mateřských	škol	městské	části	
Praha	17	ve	dnech	27.	–	31.	12.	2018
Rada se seznámila se systémem zajištění vánočního provozu v MŠ Laudova se speciálními třídami, 
pracoviště Opuková 10/373 pro děti navštěvující mateřské školy v MČ Praha 17.
Rada souhlasila: 1. s přerušením provozu v MŠ Socháňova, MŠ Bendova, MŠ Pastelka 
2. se zajištěním vánočního provozu v MŠ Laudova se speciálními třídami, pracoviště Opuková 
10/373 od 27. 12. 2018 do 31. 12. 2018, pokud rodiče své děti přihlásí do 7. 12. 2018. 

SOKOL	Řepy	–	rekonstrukce	volejbalových	kurtů	z	dotací	MHMP	pro	rok	2019
Rada projednala a schválila žádost TJ SOKOL ŘEPY o vyslovení souhlasu s podáním žádosti na 
rekonstrukci volejbalových kurtů na základě Celoměstských programů podpory sportu a tělový-
chovy v hl. m. Praze, vyhlášených Radou hl. m. Praha usnesením č. 2316 ze dne 30. srpna 2018, 
žádost o schválení dofinancování tohoto dotačního programu ve výši 20 % z celkově předpoklá-
daných nákladů (2 mil. Kč).

Světelná	vánoční	výzdoba	MČ	Praha	17
Rada se seznámila s předmětem poptávkového řízení na Světelnou vánoční výzdobu MČ Pra-
ha 17 – komplexní služby zabezpečení vánočního osvětlení, vč. návrhu, zajištění pronájmu, mon-
táže a demontáže (servis – oprava do 12 hod. od nahlášení závady).
Rada schválila vypsat poptávkové řízení a zadat tuto službu tomu dodavateli, který bude pro 
MČ Praha 17 nejvýhodnější.

 

Pranostiky na listopad

Na Dušičky duše zemřelých oplakávají 

své hříchy, proto 
pršívá, nebo padá mlha.

Svatá Alžběta se 

sněhem přilétá.

Svatý Ondřej dělá led 
a svatý Jiří jej láme.

Svatá Cecílie hroudy v poli sněhem kryje.

Je-li Kačenka ucouraná, je Baruška naškrobená.
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Volební	strana	č.	1	–	PLUS
 1. Jiří Masopust – 958 hlasů
 3. MUDr. Jiří Nedělka – 957 hlasů

Volební	strana	č.	2	–	Občanská	
demokratická	strana
 1. Mgr. Jitka Synková – 3 389 hlasů
 2. Martin Marek – 2 988 hlasů
 3. Mgr. Václav Soukup – 2 931 hlasů
 4. Jaroslav Bíro – 2 820 hlasů
 5. Doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc. – 2 927 hlasů
 6. Ing. David Števík – 2 844 hlasů
 7. Josef Dirbák – 2 774 hlasů
 8. Mgr. Monika Čermáková – 2 927 hlasů
 9. Bc. Václav Dbalý – 2 793 hlasů
10. Pavel Maxa – 2 754 hlasů
11. Mgr. Alena Kopejtková – 2 798 hlasů

Volební	strana	č.	3	–	STAROSTOVÉ	PRO	PRAHU
 1. Mgr. Bořek Černovský – 773 hlasů
 3. JUDr. Věra Havlíčková – 633 hlasů

Volební	strana	č.	4	–	ANO
 1. Mgr. Miroslav Šoukal – 1 212 hlasů
 2. Mgr. Martin Benkovič – 1 174 hlasů
 3. MUDr. Kateřina Pekárková – 1 211 hlasů
 4. Ing. Marek Francl – 1 137 hlasů

Volební	strana	č.	6	–	Komunistická	
strana	Čech	a	Moravy
 2. Miroslav Bartoš – 465 hlasů

Volební	strana	č.	8	–	KDU	–	ČSL	a	TOP	09
 4. MUDr. Antoine Katra – 1 381 hlasů
 1. Ing. arch. Michal Štěpař – 1 207 hlasů
 3. Ing. Jaroslava Šimonová – 1 109 hlasů

Podrobnější informace, například kdo bude 
na radnici, přesné složení zastupitelstva naší 
městské části apod. sledujte na webových 
stránkách www.repy.cz.

-ras- / Zdroj: ČSÚ

Poděkování za účast v komunálních volbách

foto: -mish-

Ve dnech 5. a 6. října proběhly volby do Za-
stupitelstva naší městské části a do Zastupi-
telstva hlavního města Prahy. Nyní vám tedy 
přinášíme výsledky hlasování řepských občanů 
a předběžné složení (v době dokončování to-
hoto čísla Řepské sedmnáctky probíhala stra-
nická vyjednávání) Zastupitelstva naší měst-
ské části v nadcházejícím volebním období.  

Výsledky	voleb	Praha	17

Počet volebních okrsků v naší MČ: 18

Počet osob zapsaných ve výpisu voličů  
naší MČ: 18 183

Volební účast v naší MČ v %: 41,72

Vydané obálky: 7 586

Odevzdané obálky: 7 581

Počet členů do Zastupitelstva naší MČ: 23

Číslo Název Přepočtené % 
platných hlasů

Počet mandátů v Zastupi-
telstvu MČ Praha 17

1 PLUS 8,89 2

2 Občanská demokratická strana 40,67 11

3 STAROSTOVÉ PRO PRAHU 7,44 2

4 ANO 16,11 4

5 ŘEPŠTÍ PATRIOTI 3,16 0

6 Komunistická strana Čech a Moravy 5,57 1

7 Česká strana sociálně demokratická 3,64 0

8 KDU – ČSL a TOP 09 14,48 3

Vážení sousedé,
ráda bych vám poděkovala za vaši účast v komunálních volbách do naší městské části. Nejenom za 
sebe, ale také za všechny nově zvolené zastupitele. 
Velice si vážím vašeho zájmu o dění v naší městské části. Je známkou toho, že vám na naší městské části 
záleží a její osud vám není lhostejný. Potěšila mě i volební účast, která byla téměř 42 procent a byla tak 
výrazně vyšší oproti minulým komunálním volbám. Přesto si přeji, aby se volební účast i nadále zvyšovala. 
Vaše hlasy potvrdily, že jsme pro Řepy v uplynulém volebním období úspěšně pracovali. O to větší je 
to pro mě a mé kolegy závazek vůči vám, našim sousedům a občanům Řep. Hledáme nyní programové 
shody s ostatními úspěšnými subjekty. Nová městská rada bude zvolena na ustavujícím zasedání 
Zastupitelstva městské části Praha 17 ve čtvrtek 1. 11. 2018, které začíná ve 14 hodin v ZŠ genpor. 
Fr. Peřiny. O výsledku hlasování vás budu informovat na svém facebookovém profilu, případně vý-
sledky hlasování najdete na facebookovém profilu Prahy 17 a v následujícím čísle Řepské 17. 
Na závěr mi dovolte ještě poděkovat všem, kteří se podíleli na hladkém průběhu voleb.

S úctou, vaše Jitka Synková

Předběžné	složení	Zastupitelstva	městské	části	Praha	17	pro	nadcházející	
volební	období:
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Milí čtenáři,

otvíráte listopadové číslo Řepské sedm-
náctky a možná vás trochu překvapí, že 
úvod našeho časopisu vypadá maličko ji-
nak. Je to způsobeno tím, že listopad nám 
kromě pochmurného počasí přináší také 
určité změny ve vedení na radnici, které 
jsou samozřejmě způsobeny výsledkem 
říjnových voleb.
O tom, jak se v Řepích volilo, se dočtete 
v tomto čísle zpravodaje, o všech dalších 
změnách, které „zpečetí“ i první zasedání 
nového zastupitelstva začátkem listopa-
du, vás budeme informovat v prosinci.

Měsíc listopad s sebou přináší už i tro-
chu zimy a pro mnohé z nás i tu správnou 
„dušičkovou náladu“, tedy vzpomínání na 
naše blízké, kteří již nemohou být s námi. 
Kromě toho je však i měsícem, který se 
hlásí s tradicemi. Mnozí z vás se jistě už 
těší na martinskou husu, která odedávna 
k martinskému posvícení bezesporu pa-
třila. A protože je sv. Martin neodmysli-
telným patronem Řep, nebude ani letos 
chybět Martinský průvod, na který vás 
srdečně zveme. Tato milá řepská tradice 
je jistě zpestřením jak pro velké, tak pro 
ty menší návštěvníky, kteří s lampionem 
v ruce s údivem budou opět sledovat kouz-
lo podzimního večera se spoustou světý-
lek. Také letos bude zakončen ohňostro-
jem, takže se máme určitě na co těšit!
Poslední listopad pak je svátkem sv. Ond-
řeje – v minulosti to býval doslova magický 
večer, kdy svobodná děvčata chodila čaro-
vat a hádat, kdo se stane jejich budoucím 
ženichem. Dnes už nám to asi sv. Ondřej 
nepoví a slečny se musí rozhodnout sa-
my, přesto je tento den letos zajímavý 
i pro Řepy. Právě v podvečer 30. listopadu 
rozsvítíme vánoční strom. Zazpívat jako 
již tradičně přijdou i šikovné řepské děti. 
A potom již nezbývá než se těšit na kou-
zelné období adventu.
Přejeme vám tedy příjemné naladění – ať 
už u dušičkového rozjímání nebo začátku 
adventního období. A pokud vám k pří-
jemným chvilkám pomůže i náš časopis, 
budeme rády.

Vaše redaktorky
Radka Sálusová a Michaela Linhartová

Slovo redakce

11. listopadu 
2018

od 17 hodin

OhňOstrOj  
na plOše před 

radnicí  
pO skOnčení 

průvOdu v 18:00 h.

zahájení v kOstele  
sv. rOdiny v 17:00 hOd.  

průvOd pOkračuje  
Od dOmOva  

sv. k. bOrOmejskéhO  
ke kOstelu sv. martina,  

kde bude krátké zastavení.  
v 18.30 mše svatá v kOstele 

sv. martina.

prŮvod
sv. martina

upoutavka martin 2018.indd   1 24.10.18   19:38
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OTÁZKA MĚSÍCE LISTOPADU

Téma měsíce: Podzimní splín.
Trpíte podzimními chmury? A jestli ano, jak s nimi bojujete?

Podzimní splín. Co to je? Neznám toto spojení v pra-
xi. Já totiž toto roční období miluji. Podzim je pro 
mne nejkrásnější část roku. Miluji vůni spadaného 
listí, barevného a mokrého, když pomalu začíná tlít. 
Mám rád procházky přírodou, když v kraji leží mlžný 
opar a příroda se pomalu ukládá ke spánku. Vyzařu-
je z ní úžasný klid a pokoj. Je to naprostý protiklad 

k dnešní uspěchané době. Možná to zní divně, ale toto roční období 
mne nejvíc nabíjí energií, i když vlastně nevím proč. Prostě to tak cítím, 
a to dokonce už od svého dětství. I když se začátkem podzimu končily 
prázdniny a začínala škola, vždy jsem se na toto roční období velmi tě-
šil. A pokud jde o ten splín. Pokud na někoho z vás padne, udělejte si na 
chvíli čas na malou procházku přírodou, zhluboka dýchejte a dobře se 
dívejte kolem sebe. Určitě vás chmury přejdou.

Miroslav Bartoš KSČM

Podzim… Myslím si, že čtvero ročních období je ob-
divuhodná vymoženost mírného pásu a prostředí 
naší střední Evropy je krásný prostor pro vnímání 
rozdílů mezi nimi. Chmury z podzimu jsou snad ob-
hajitelné jen tím, že se stále zkracují dny. Ale ty se 
přece zkracují již od června, začátku léta! Tím to te-
dy asi nebude. Nebo že se snad blíží krutá zima? Ale 
vždyť od začátku zimy se začínají dny zase prodlu-

žovat! Tím to také asi nebude. Aktivní člověk, který potřebuje pro svou 

životní pohodu pohyb a pobyt venku, má obrovskou výhodu. Střídání 
ročních období totiž přináší mimo jiné i unikátní možnost pozorování 
rozmanitých změn v přírodě. Sledování těchto změn nám umožňuje ce-
loročně vnímat přírodu kolem nás v celé její úžasné bohatosti a pest-
rosti. A to skutečně každičký den celého roku. Zkusili jste to někdy? 
Doporučuji vydat se do lesa, k rybníku, najít si oblíbené místo a tam 
s pokorou pozorovat probíhající změny. Třeba každý víkend. Věřím, že 
potom na vás chmury nebo splín útočit určitě nebudou. Vlastně, nebu-
dete mít na chmury nebo splín vůbec čas. Jako já.

doc. PaedDr. Jan Farkač CSc. nestraník za ODS

Podzimní splín na mě padá celkem pravidelně, 
vždy s obdobím začátku listopadu. Nevím úplně 
proč, ale přijde období dušiček a je to tady zas. 
Únava, ospalost, malátnost, nálada pod bodem 
mrazu… Počasí mi k tomu vždy udělá patřičnou 
kulisu, ranní mlha a odpolední déšť jsou přesně 
ty momenty dne, které mi spolehlivě zkazí ná-
ladu. A to se snažím proti tomuto naladění kaž-

doročně bojovat! Již od začátku října se pravidelně chodím kochat 
krásou žloutnoucího listí, chryzantém a dýní. Ale všechno marné. 
Zkracující se dny, brzká tma a listopadové podivně melancholické 
„mezidobí“ než začne advent a začnu se radovat z vánočních trhů, 
vůně svařáku a jehličí, mně kazí náladu každý podzim!

Petra Beláková
Podzimní splín nebo deprese neznám. Podzim 
beru jako jakoukoliv jinou část roku. Zkrátka, po 
horkém létě se ochladí, spadne listí ze stromů, 
sklidím na zahradě jablka a je to. Než se otočím, 
je tu zima, která mi většinou starostí a vrásek na 
čele způsobí mnohem víc. S náledím totiž při-
bydou starosti o to, abych ve svém věku někde 
nespadl a dobře došel domů. Takže podzim mám 

vlastně rád. Zejména po letošním extrémně horkém létě jsem spoko-
jený, že teplota je již v normálu, mohu chodit na procházky, užívat si 
barev přírody a nic mi nechybí.

Jaroslav Melčík

Otázka na příští měsíc: Vznik republiky.

Chcete-li se k otázce vyjádřit, kontaktujte redakci na e-mail: redakce@praha17.cz

Jak jste oslavili 100. výročí vzniku Československa?



Rok se s rokem sešel a znovu se v Klubu 17 
slavilo. Oslava jedenáctých narozenin se 
zde konala ve středu 3. října. Počasí tomuto 
svátečnímu odpoledni letos bohužel mnoho 
nepřálo, ale přítomným to na náladě neubralo.

Nízkoprahové zařízení funguje v Řepích od 1. července 2007 
a dle slov vedoucí přímé péče CSZS Mgr. Moniky 
Čermákové, máme být na co pyšní. Rozhodně není 
samozřejmostí, aby městská část takové rozlohy jako 
jsou Řepy, měla vlastní nízkoprahové zařízení. Klub 17 
však přináší radost a poznání všem svým návštěvníkům, 
tedy dětem ve věku od šesti do osmnácti let.
Každý měsíc je pro děti připraven pestrý program, který je 
věnován určitému tématu. Své si zde může najít opravdu 
každý. 

A	jak	se	slavilo	to	jedenácté	výročí?
Pozdravit všechny přítomné a zahájit celou oslavu přišel 
ředitel Centra sociálně zdravotních služeb PhDr. Jindřich 
Kadlec. Gratulace a poděkování zazněly také z úst zastupitele MUDr. Antoina Katry, zástupkyně ředitele Mgr. Moniky Čermákové a „dobré duše 
Klubu 17“ Jany Štěpánkové.
Na oslavě nemohla chybět ani Valérie Zawadská, která je patronkou Klubu 17 a popřála mu spoustu spokojených návštěvníků i do dalších let. 

Pro děti byly po celé odpoledne připraveny nejen hezké písničky a muzika, ale i soutěže všeho druhu. Chybět nemohlo ani drobné občerstvení 
a spousta dobré nálady. -ras-

BYLI JSME PŘI TOM
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Klub 17 oslavil již jedenácté narozeniny

V podvečer 24. září proběhlo další z řady setkání řepského Poradního 
sboru. Bylo posledním setkáním před volbami, tudíž se neslo v duchu 
očekávání. Starostka Jitka Synková přítomné přivítala a zahájila jedná-
ní. Prvním bodem od zástupců sboru byly práce na výstavbě Sportovní-
ho centra Řepy, které vysvětlila a nastínila zahájení zkušebního provozu 
do prvního kvartálu příštího roku. 

Dalším dotazem byla plánovaná výstavba Domu s pečovatelskou službou 
a získaná dotace od Magistrátu hl. m. Prahy. Ve třetím bodu se místosta-

rosta Martin Marek vrátil k připomínkám Metropolitního plánu a vysvět-
lil podrobnosti ohledně snížení podlažnosti a zakreslení břevnovské 
radiály. Následně se řešil plán výstavby protihlukové stěny na Slánské 
ulici, kde se počítá se zahájením prací v listopadu. Poté přišly na řadu 
body týkající se umístění další knihobudky, plánovaný sběrný dvůr v na-
ší městské části, navýšení počtu odpadkových košů ve vybraných ulicích 
a mnohé další.

-mish-

Poslední setkání Poradního sboru před volbami

foto: -ras-

foto: -ras-foto: -ras-
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Oslavy tohoto význačného svátku se konaly po celé České republice 
a samozřejmě, v každém místě byly pojaty jiným způsobem.
K oslavám se rozhodla připojit i městská část Praha 17.

V říjnu všichni zájemci mohli navštívit jedinečnou výstavu fotografických 
obrazů Jadrana Šetlíka z cyklu Galerie veteránů R.A.F. Nad výstavou převzala 
záštitu starostka městské části Praha 17 Mgr. Jitka Synková.
Galerie veteránů R.A.F. zahrnovala portréty československých letců, kteří 
se svými hrdinskými činy nesmazatelně zapsali do historie britského váleč-
ného letectva Royal Air Force za 2. světové války.
Přehlídkou těchto unikátních fotografií městská část vzdala u příležitosti 
100. výročí naší republiky těmto hrdinům svůj hold.

Další akcí, která se v Řepích konala, bylo vysazení „Aleje republiky“. Slav-
nostní otevření této nově vzniklé lipové aleje a posvěcení stromů před 
radnicí se konalo v neděli odpoledne 28. října za účasti vedení radnice, 
zastupitelů a představitelek Domova sv. Karla Boromejského.

Vyvrcholením oslav pak byl Slavnostní koncert, který se konal od 17 hodin 
v kostele sv. Rodiny. Zazněly zde skladby W. A. Mozarta, J. Suka, A. Dvo-
řáka a dalších.
Koncert v zaplněném kostele se stal důstojným zakončením oslav republi-
ky v naší městské části.

-ras-

Oslavili jsme 100 let 
   Od VZNIKU REPUBLIKY

foto: Hana Pudilová

Výstavu v podvečer 4. října zahájila starostka Mgr. Jitka Synková společně 
s ředitelem KC Průhon Mgr. Alešem Koutným, MBA, autorem výstavy 
Jadranem Šetlíkem a ředitelkou ZŠ genpor. Fr. Peřiny Mgr. Jarmilou 
Pavlišovou.

28. října 2018 jsme si připomněli význačné výročí – 100 let od vzniku našeho samostatného 
státu. Státu, který vznikl zejména díky úsilí bývalého říšského poslance Tomáše Garriqua 
Masaryka, generála Milana Rastislava Štefánika a diplomata Edvarda Beneše. 
K vyhlášení došlo v podvečer 28. října 1918, kdy Národní výbor vydal první zákon – Zákon 
o zřízení samostatného státu československého a následné provolání „Lide československý. 
Tvůj odvěký sen se stal skutkem...“

Lipová alej byla vysazena již
  koncem září na louce před
        budovou radnice.
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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. 

•				 2.	11. (pá) 14–18 hod. Park. u objektu Bílý Beránek (Šímova)
•				 3.	11. (so) 12–16 hod. Křižovatka ul. Laudova × K Trninám
•				 8.	11. (čt) 14–18 hod. Parkoviště Hofbauerova × Žufanova
•				 9.	11. (pá) 14–18 hod. Ke Kulturnímu domu × U Boroviček
•			14.	11. (st) 14–18 hod. Parkoviště Drahoňovského
•			15.	11. (čt) 14–18 hod. Park. ul. Na Moklině (u rest. U Hasiče)
•			22.	11. (čt) 14–18 hod. Park. u objektu Bílý Beránek (Šímova)
•			24.	11. (so) 12–16 hod. Křižovatka ul. Laudova × K Trninám
•			29.	11. (čt) 14–18 hod. Parkoviště Hofbauerova × Žufanova

Co	lze	odložit	do	VOK

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

Co	nelze	odložit	do	VOK

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

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

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

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

✗   stavební	suť

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

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

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

•	Praha	5	–	Jinonice,	ul.	Puchmajerova,	tel.:	731	142	348
Provoz od pondělí do pátku: 8.30–18.00 hod. (v zimním období 
do 17.00 hod.), sobota: 8.30–15.00 hod.

Městská část Praha 17 není zodpovědná za případné změny časů 
ani termínů přistavení VOK. Služby jsou financované z prostředků 
Magistrátu hl. m. Prahy a zprostředkovávány společností Pražské 
služby a. s. a FCC Group s.r.o. (dříve A.S.A.). V případě, že zjistíte 
nedostatky v poskytované službě, nahlaste tuto skutečnost pro-
střednictvím 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	2018

10.	11.	(sobota)	10–16	hod.	–  Křižovatka ul. Laudova × K Trninám
Ing. Vladimíra Šrámková, 

Odbor životního prostředí a dopravy

Přistavované kontejnery budou s obsluhou. 

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

•		 4.	11.	(ne)	 13–16	hod.		Parkoviště	ul.	Na	Moklině

•	18.	11.	(ne)	 	 9–12	hod.		Park.	u	objektu	Bílý	Beránek	(ul. Šímova)

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

Kam s bioodpadem

Nepochopitelné řádění vandalů u Řepského potoka…

foto: R. Záruba



INFORMUJEME

Dne 15. září 2018 byl strážníky nalezen volně pobíhající němec-
ký  ovčák, sice řádně se známkou, ale bez dozoru. Podle známky byl 
zkontaktován majitel. Ten se s hlídkou domluvil na způsobu předání 
psa, ale dohodu nedodržel, proto bylo zvíře předáno odchytové služ-
bě. Pracovníci útulku následně zjistili, že téhož psa měli v opatrování 
již čtyřikrát. Majitel psa tímto evidentně porušil ustanovení zákona 

o ochraně zvířat proti týrání tím, že neučinil opatření proti úniku zví-
řete. Věc byla náležitě sepsána a postoupena příslušnému správnímu 
orgánu
Dne 19. září si jiný pes bez dozoru udělal výlet autobusem. Řidič čtyř-
nohého černého pasažéra odhalil až na konečné stanici. Po přivolání 
strážníků si zvíře na místě převzala odchytová služba.

Volně pobíhající psi

MĚSTSKÁ POLICIE PRAHA
Obvodní ředitelství Praha 13, Lýskova 1593, Praha 5 - Stodůlky

Zloděj v Penny Marketu
Dne 19. září ochranka Penny Marketu zadržela zloděje zboží. Strážníci 
na místě zjistili, že by se mohlo jednat o přestupek proti majetku. Lus-
trací však vyšlo najevo, že muž byl v posledních třech letech odsouzen 

za krádež. Tím byl přestupek překvalifikován na trestný čin a zloděj byl 
proto předán k dalšímu opatření Policii České republiky.

Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP
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Jak jsme vás již několikrát informovali, výstavba Domu s pečovatel-
skou službou se nezadržitelně blíží. Před námi jsou přípravné práce, 
které je nutné provést ještě před samotnou výstavbou. 

V průběhu listopadu tohoto roku, tedy ve vegetačním klidu, dojde ke 
kácení porostu na stavební parcele. Budou pokáceny stromy a keře, 
které by zasahovaly do vlastní stavby. Ovšem s novou výsadbou je 
v projektu samozřejmě počítáno, je jeho součástí. 

V letošním roce budou zároveň zahájeny práce na přeložkách sítí, je-
jichž součástí je i nová trafostanice. 

Odbor územního rozvoje a investic

Přípravné práce k Domu 
s pečovatelskou službou

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili letošních komunálních voleb, ať již ve 
funkci zapisovatelky, předsedy, místopředsedy anebo člena komise. 
Zvlášť bychom chtěli poděkovat ředitelce ZŠ gen por. Františka Peřiny 
Mgr. Jarmile Pavlišové, která se nejen jako každé volby zúčastnila ja-

ko členka komise, ale tentokrát nám do komisí přivedla i paní učitelky.
Pochvala je i učiteli Mgr. Jaroslavu Mevaldovi, z téže školy, který je s námi 
každé volby. Poděkování však patří i učitelkám ze ZŠ Jana Wericha a ředi-
telce Daně Kadlečkové z Mateřské školy Socháňova. Ta sice do komise jít 
nemohla, ale poslala nám paní učitelky, a dokonce i syna paní školnice, 
kterému bylo čerstvých 18 let. 
Jídlo, které připravovala základní škola genpor. Františka Peřiny, bylo 
opět vynikající, a proto díky i paním kuchařkám.
Zkrátka díky všem těmto ochotným lidem jsme měli ve volebních komisích 
dostatečný počet členů, výborné jídlo a příjemnou atmosféru. A proto 
jsme platné hlasy úspěšně spočítali. 
Teď už se budeme jen těšit na nové zastupitelstvo, které jsme si my, řepští 
občané, zvolili. 

Za úřad MČ Praha 17
Ivana Simonová 

Poděkování za účast při organizování voleb

Centrum	aktivního	stárnutí	z.	s.,	Pohořelec	6,	118	00	Praha	1	
www.aktivnistarnuti.org	|	info@aktivnistarnuti.org

Projdeme hřbitovem a dělnickou kolonií bývalé Waltrovky, 
zakroužíme okolo zbytků usedlosti Cihlářka, kde se nachází 
řada unikátních funkcionalistických vil: K. Teige, A. Loos, 
Vlad. a O. Neffovi. U Blaženky se podíváme na vilu K. Gotta 
a Bertramku W. A. Mozarta. Z vyhlídkové terasy bývalého Sokola, 
dnes luxusního hotelu, sjedeme lanovkou k Andělu, kde vycházku 
zakončíme u secesní  vily barona Ringhofera kontrastující s jeho 
dělnickou kolonií Mrázovka a lázněmi.

Sraz v 11 hod. na stanici autobusu 137 Malvazinky (3. stanice od 
Ženských domovů). Prohlídku povede Ing. Stěnička ze spolku Pragos.  
Doba trvání 1–1,5 hodiny. Vstupné 50 Kč.  

Úterý 27. 11. 2018
komentovaná prohlídka 
architektury a zajímavostí 
Malvazinek
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Vážení čtenáři,

listujete listopadovým číslem našeho zpravodaje a možná jste překvapeni, že již nyní nacházíte nahlédnutí do doby adventní. Nebojte, nechceme sou-
peřit s nabídkou obchodních řetězců, které nám vánoční dárky a figurky Mikuláše podsouvají již v době babího léta… Je však třeba si uvědomit, že doba 
adventu označuje období, jež zahrnuje čtyři týdny před Štědrým dnem. V letošním roce jeho začátek připadá na 2. prosinec. A v tuto dobu možná ještě 
prosincovou „Sedmnáctku“ ve svých schránkách mít nebudete. Rádi bychom vám tedy přinesli trochu adventního naladění a hlavně s předstihem seznam 
hlavních akcí, na které se můžete v Řepích těšit.
Nezapomínejme totiž na hlavní smysl, který by doba adventu měla pro nás mít. Pojmenování advent pochází z latinského „adventus“, které znamená pří-
chod. Tedy příchod Ježíše, Mesiáše, jehož narození si o Vánocích připomínáme. I v dnešní uspěchané době se tedy zkusme zastavit a těšit se na nejkrásněj-
ší svátky v roce. Snažme se tedy méně uklízet a stresovat se nákupem dárků, ale více prožívat neopakovatelnou adventní náladu a věnovat se svým blízkým.
Věřím, že vám k tomuto naladění přispějí i níže uvedené akce, na které srdečně zveme!

-ras-

Advent za chvíli zaklepe na dveře…

Drobné dárky
Kulturní centrum Průhon  
neděle 9. 12. (v 14.30, 16.00 a 17.30 hodin).
Hledáte originální dárek? Největší radost uděláte tím 
vlastnoručně vyrobeným. Malba na porcelán, sklo, 
keramiku, výroba svíček a svícnů. Vhodné 
pro samotné děti od 10 let nebo dvojici 
dospělý a dítě od 6 let.	Cena 250 Kč 
za kompletní materiál na 4 dárky. 
Přihlášky a platby nejpozději 
do úterý před termínem dílny 
v kanceláři č. 2, 1. patro 
KC Průhon. Tel. 601 324 846, 
kurzy@pruhon.cz

Rozsvícení vánočního 
stromu
Ulice Makovského   
pátek 30. 11. 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.

Divadlo pro děti: Když se čerti žení + 
Mikulášská nadílka
Kulturní centrum Průhon – sobota 1. 12. od 15 hodin.
Sobotní odpoledne začne nejprve čertovskou pohádkou. S peklem 
to jde pěkně z kopce, čerti jsou totiž nějací líní. Když to zjistí 
Lucifer, začne pořádný mazec! Pro zkaženou duši zlé kněžny pošle 
nejmenšího čerta, nešiku. Ten všechno zašmodrchá a poplete. 
Veselá pohádka plná písniček. Hraje: Milan Duchek. Po pohádce 
rozdá dětem Mikuláš se svými pomocníky, čertem a andělem, 
Mikulášskou nadílku. 
Vstupné: 40 kč/
dospělý nebo dítě 
s vlastní přinesenou 
nadílkou, 90 Kč/dítě 
bez vlastní nadílky 
(v ceně balíček 
od KCP). Vstupenky 
v KC Průhon, nebo 
přes goout.cz

Mikulášské radovánky v Sokolovně 
pro děti malé, velké i dospělé
Sokolovna  – neděle, 2. 12. od 15 hodin.
Veselé mikulášské odpoledne pro všechny děti v řepské Sokolovně. 
Připravena je spousta zábavy, písniček, soutěží a čertovského 
dovádění. Vstup volný.

Adventní věnce 
Kulturní centrum Průhon  
neděle 2. 12. (v 14.30,  
16.00 a 17.30 hodin).
Chcete adventní věnec sladěný s vaší 
vánoční výzdobou? Vyrobte si vlastní 
z živého zeleného materiálu a s možností 
výběru barvy ozdob a svíček. Vhodné pro samotné děti od 10 let 
nebo dvojici dospělý a dítě od 6 let. Cena 250 Kč za kompletní 
materiál na jeden věnec. Přihlášky a platby nejpozději vždy do 
úterý před termínem dílny v kanceláři č. 2, 1. patro KC Průhon. 
Tel.: 601 324 846, kurzy@pruhon.cz.   

Předvánoční mini diskotéka s andílkem
Kulturní dům Bílá Hora –  neděle 2. 12. od 15 hodin.

Už jste někdy tančili s andělem? V KD Bílá Hora 
jsme si pro vás připravili tanečky s pravým 
andílkem. Děti si užijí spoustu legrace a na závěr 
diskotéky všichni společně přivolají koledami 
Mikuláše a čerta. Ti samozřejmě přinesou 
dětem nadílku! Vstupné: 40 kč/dospělý nebo 
dítě s vlastní přinesenou nadílkou, 90 Kč/dítě 
bez vlastní nadílky (v ceně balíček od KDBH). 
Vstupenky v KD Bílá Hora, KC Průhon, nebo 
přes goout.cz
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Přijde mi to skoro až neuvěřitelné. Je tomu vlastně rok, co jsem z tohoto 
místa poprvé děkoval za pomoc a účast na 1. ročníku sousedského festi-
valu Zažít Řepy Jinak a také zval na další, a sice zimní pokračování tohoto 
typu sousedských setkání, s příchutí vánočního cukroví a jehličí. Ani letos 
tomu nebude jinak, protože chceme dál zažívat Řepy a chceme je zažívat 
trošku jinak, ale také adventně. Je to samozřejmě složité, protože i z na-
šeho „jinak“ se pomalu stává něco vcelku přirozeného, řepského, co už 
mnozí pomalu začínají důvěrně znát a někteří se začínají upřímně těšit. 
Soudíme tak podle množících se dotazů na další pokračování našich ak-
cí, jak na sociálních sítích, tak při osobních setkáních na ulicích, hřištích, 
ve školkách, školách nebo ve frontě u pokladny v supermarketu. Jsme za 
to samozřejmě velmi rádi a budeme se snažit vaše nadšení a očekávání 
nezklamat. Přestože jsme velice rádi, že se naše akce zařadily mezi dal-
ší řepské spolkové aktivity a zažíváme je všichni tak krásně „po řepsku“, 
můžeme vám slíbit, že je budeme nejen rozšiřovat a různě oživovat, ale 
pokusíme se je udělat přece jenom „vždycky trochu jinak!“  Budeme moc 
rádi, pokud nás v tom nenecháte a přidáte se k nám!
Na sobotu 8. 12. pro vás opět připravujeme vánoční verzi sousedského 
festivalu Zažít Řepy Jinak, který proběhne pod již zmíněným přívlast-
kem Advent ní, opět na ploše mezi KC Průhon a Klubem 17 a vypukne již 
v 11 hodin. Obě uvedené instituce nám opět přislíbily spolupráci a můžete 
se těšit, že nejen na venkovní ploše, ale i v útrobách zmíněných institucí 
naleznete nejedno překvapení a potěšení. Nechceme a nemůžeme prozra-
dit úplně vše hned na začátku, ale jistě se můžete těšit opět na stánky s ob-
čerstvením a vánočními doplňky. Nebude chybět dětský koutek a kreativní 
dílničky pro děti a jak už bývá naším zvykem, neošidíme vás ani o několik 
zajímavých divadelních a hudebních vystoupení s malým překvapením 
na závěr. Minulý rok jsme si lehce nesměle vyzkoušeli společně zazpívat 

u stromečku, ale letos se lépe při-
pravíme a pěkně si všichni zazpí-
váme u rozsvíceného stromečku, 
který si společně ozdobíme. Co vy 
na to? Pro velký úspěch chceme 
dál pokračovat s prodejem pou-
žitých nebo chcete-li nevyužitých 
věci a tudíž opět bude vymezen 
prostor pro sousedský i sdílený 
bazar. Myslíme si, že právě a pře-
devším doba předvánoční je tou 
nejvhodnější pro prodej či věnování nepotřebných věcí, které mohou dob-
ře posloužit někomu jinému. Chtěli bychom také letos poprvé uspořádat 
soutěž o nejlepší vánoční cukroví a to rovnou o nějaké zajímavé ceny.

Nabízíme	proto	všem	řepským	sousedům	příležitost	a	prostor	
pro	prodej	a	předvedení	svého	zboží,	rozličných	produktů	a	služeb.	
	Neváhejte	se	zapojit	do	koloritu	sdíleného	sousedství.	Máte	
doma	něco,	co	už	nepotřebujete?	Vyrábíte	zajímavé	ozdoby,	
hračky,	keramiku,	šperky,	adventní	věnce	nebo	dokonce	pečete	
cukroví?	Víte	o	někom,	kdo	to	všechno	umí	a	ještě	o	nás	neslyšel?	
Kontaktujte	nás	na	email:	dirbak@seznam.cz	nebo	nás	sledujte	
a	kontaktujte	na	FB	profilu	Zažít	Řepy	nebo	FB	události	Zažít	Řepy	
Adventní	2018.

Děkujeme Vám za vaši přízeň a těšíme se na vás!
Za tým Zažít Řepy Jinak

Josef Dirbák, soused 

#Zažít Řepy Jinak – s adventní vůní vanilky a jehličí

Vánoční atmosféra, stánky, svařené víno, káva, čaj, 

cukroví, klobásky, vánoční dekorace, ozdoby a dárky, 

andělská pošta, živá hudba – kapela Motovidlo. 

 neděle	2.	12.	od	16.30	hod.
1. adventní koncert, účinkuje: Hornický pěvecký 
sbor Kladno pod vedením Jana Makaria, klavírní 
doprovod – Jan Dušek, průvodní slovo – Ondřej 
Kepka, na programu duchovní a vánoční hudba 
(B. M. Černohorský, E. Pascha, A. Brückner, 
G. F. Händel, F. X. Brixi, P. Mascagni)

 neděle	9.	12.	od	16.30	hod.
2. adventní koncert, účinkuje: Řepský sousedský 
sbor pod vedením Pavla a Tomáše Rabasových, 
na programu klasická hudba, české a světové 
vánoční skladby 

 neděle	16.	12.	od	16.30	hod.
3. adventní koncert, účinkuje: Smyčcový 
komorní orchestr Musica Alternativa pod vedením 

Jaroslava Kořána a Jiřího Šimáčka a smíšený 
pěvecký sbor COMODO, na programu J. Pachelbel, 
J. S. Bach, G. F. Händel, A. Dvořák a další. 
Koncert podporuje MČ Praha 17.

 čtvrtek	20.	12.	od	19.00	hod.
J. J. ryba – Česká mše vánoční v podání 
Břevnovského chrámového sboru se sólisty ND 
v Praze pod vedením Adolfa Melichara.

 neděle	23.	12.	od	16.30	hod.
4. adventní koncert, účinkuje: soubor 
zobcových fléten SIRINGA pod vedením Miroslava 
Bureše, zazní hudba pro zobcové flétny od 
baroka až po současnost, na programu J. S. Bach, 
A. Vivaldi, anonym Puer natus in Betlehem 
a pásmo vánočních písní.

Adventní koncerty 2018 – Kostel sv. Rodiny

Adventní trh v klášteře
sobota	15.	12.	od	14	do	18	hod.
Atrium Domova sv. K. Boromejského 
K Šancím 50, Praha-Řepy



	 2. listopad – Zdobíme kolíčky

	 6. listopad – Deskové hry v Klubu 17

	 7. listopad – Malujeme voskové obrázky

	 9. listopad – Skleněné svícny

13. listopad – Filmové odpoledne

14. listopad – Hudební odpoledne

16. listopad – Interaktivní hry

20. listopad – Vánoční přáníčka

21. listopad – Výtvarné odpoledne

23. listopad – Dárečky z korálků

27. listopad – Papírové vánoční hvězdy

28. listopad – Kvízy a hádanky v Klubu 17

30. listopad – Adventní dílna Klubu 17, „Den otevřených dveří“
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Plán Klubu 17          listopad 2018

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

Programy pro řepské seniory listopad 2018 

Kluby podporuje Centrum sociálně zdravotních služeb. Bližší informace vám poskytnou  pracovnice recepce CSZS v Bendově ulici 1121 při osobním 
jednání nebo telefonicky na číslech 235 314 141, 235 313 182, mobil 777 575 117 – v době od 7.00 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:	 6.	 11. Volný program, 
13.	11. Volný program, 20.	11. Volný program, 
27.	 11. Beseda s J. Šulcovou „Inkontinence 
a jak na ní“.

Klub	Gemini	(zdravotně	znevýhodnění)
První pondělí v měsíci 14.30 – 15.30 hodin, 
každé další pondělí od 14.30 do 16.30 hodin 
v Klubu 17, Socháňova 1221, Praha 17. 
Klub vede Martin Prouza.
Program	 v	 listopadu:	 5.	 11.	 Zavřeno,	
12.	11. Volný program, 19.	11. Volný program, 
26.	11. Volný program.

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:	 7.	 11. Volný program, 
14.	 11. Beseda s J. Šulcovou „Inkontinence 
a jak na ní“, 21.	11. Volný program, 28.	11. Vol-
ný 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:	6.	11.	Výroba podzimních 
dekorací,	13.	11. Volný program, 20.	11.	Pro-
mítání filmu, 27.	11. Společenské hry.

Klub	dobré	nálady
Setkávání vždy předposlední středu v měsíci, 
v CSZS, Bendova 1121, Praha 17 - Řepy
Pod vedením Evy Gutové.
Program	 v	 listopadu:	 27.	 11. v 17.30 hod. 
Vzpomínáme poslechem i četbou na velikána 
českého humoru Miroslava Horníčka, který by 
se dožil 10. listopadu 100 let. Něco si poslech-
neme, něco si přečteme a hlavně v pohodě po-
sedíme.

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:	5.	11. Cvičení paměti – 
test znalosti, beseda s Mgr. M. Čermákovou, 
12.	11. Volný program – jubilanti, 19.	11. Cvi-
čení na židlích s pí Vaňkovou, 26.	11. Beseda 
s J. Šulcovou „Inkontinence a jak na ní“.

Dne 17. října 2018 zemřela členka Klubu 
seniorů Centrum Věra Hrdinová. Když 
jsme v klubu letos v červnu oslavovaly 
její devadesátiny, nikoho nenapadlo, že 
za pár měsíců již nebude mezi námi. Byla 
nesmírně pracovitá, skromná a přátelská. 
Měla ráda celou svoji rodinu a všem se 
snažila pomáhat. Všechno na ní bylo obdivuhodné. 
To, s jakým elánem se zúčastňovala všeho dění, ať už šlo o akce uvnitř 
klubu, nebo o akce pořádané Společností pro obnovu řepských tradic. 
Věrku bylo vidět všude. Na dětských poutích, jarmarku, mikulášských 
radovánkách pro děti, vinobraní a dalších akcích. Nejraději byla ve 
stánku s plyšáky anebo s bravurou zajišťovala občerstvení. 
V naší kronice máme jednu její krásnou fotografii. A to Věrku – anděla 
z mikulášské pro děti. Na fotografii se usmívá. A my si tě takto Věrko 
ponecháme ve svých vzpomínkách. Loučíme se s Tebou. 

Tvoje kamarádky z klubu Centrum

Vzpomínka…
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Komunitní centrum Řepy – program aktivit na listopad

Pro bližší informace nás kontaktujte na e-mailu: marketa.dlouha@post, nebo telefonicky: 739 305 485
Sledujte nás na facebooku! https://www.facebook.com/kcrepy                              PhDr. Jindřich Kadlec, předseda ČAPS

Pondělí 9–12	hod.	–	individuální	poradenství (protidluhové poradenství, oddlužení, prevence ztráty bydlení,  
řešení nepříznivé sociální situace apod.)  
Nutno	rezervovat	termín!	
Objednávky u Markéty Dlouhé – tel. 739 305 485

Úterý	 13.30–15.30	hod.
Liché týdny – Klub	deskových	a	stolních	her
Sudé týdny – Kroužek	ručních	prací,	keramiky

Středa	 12.30–14.30	hod.	–	Středy	s	trénováním	paměti	
18–19	hod.	Jóga	pro	seniory
Poslední středa v měsíci – odborná	přednáška	z	oblasti	finanční	gramotnosti	a	bezpečnosti	seniorů:
28. 11. od 13 hod. – Bezpečnost ve venkovním prostředí

Čtvrtek 12.30–13.30	hod.	Jóga	pro	seniory
13.30–15.30	hod.	Podpora	zdravého	životníhu	stylu
Téma	měsíce:	Prevence	civilizačních	chorob
 1. 11. – Civilizační choroby a jak jim předcházet. Úvodní přednáška. 
 8. 11. – Jak mě nemoc naučila žít. Beseda s hostem.
15. 11. – Alzheimerova choroba a trénink paměti – workshop.
22. 11. – Jak předcházet syndromu vyhoření – workshop.
29. 11. – Prevence poruch spánku – workshop.

ČAPS
ČESKÁ ASOCIACE

PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Ø   Terénní  pečovatel/ka
Forma úvazku na DPP, práce v odpoledních hodinách 
a o víkendech. Práce v lokalitě Prahy 17 v domácnostech klientů.

Ø   Výchovný pracovník Nízkoprahového zařízení pro děti 
a mládež Klub 17

Forma úvazku na DPP, práce v odpoledních hodinách, vhodné 
i pro studenty. Práce v zařízení NZDM s dětmi ve věku od 6 do 
18 let. Prostor pro vlastní kreativní nápady.

Ø   Sociální pracovník Nízkoprahového zařízení pro děti 
a mládež Klub 17

Forma úvazku na DPP, práce v odpoledních hodinách, vhodné i pro 
studenty. Práce v zařízení NZDM s dětmi ve věku od 6 do 18 let. 

CENTRUM SOCIÁLNĚ  
ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

NABÍZÍ VOLNÉ 
PRACOVNÍ POZICE:

Máte-li zájem o práci v našem týmu, zašlete svůj životopis spolu 
s motivačním dopisem na e-mailovou adresu  cszs@iol.cz  

Uzávěrka pro zasílání životopisů a motivačních dopisů je průběžně.

Vybraní zájemci budou kontaktování k osobnímu pohovoru.

Pro bližší informace kontaktujte Mgr. Moniku Čermákovou – 
vedoucí přímé péče, tel: 775 591 700, e-mail: cszs@iol.cz

Plánované založení 
spolku Komunitní 
zahrada Řepy
Již před prázdninami, když byla zahrádkářská sezóna v plném prou-
du, se sešlo pár nadšenců se společnou myšlenkou – vytvořit v Ře-
pích první komunitní zahradu. Cílem komunitní zahrady není pouze 
pár záhonů s rajčaty nebo bylinkami, ale hlavně vznik prostoru pro 
společné setkávání občanů Řep, tvorbu mezigeneračních vztahů 
a pořádání komunitních společenských i vzdělávacích akcí.

Rádi bychom vás pozvali do spolku, který jsme se rozhodli v souvis-
losti s plánovanou komunitní zahradou v blízké budoucnosti založit. 
Jsou zvaní všichni řepští občané, kteří mají o komunitní pěstování 
zájem. Komunita se zatím setkává hlavně online na Facebooku ve 
skupině „Komunitní zahrada Řepy“ – stačí požádat o přidání. Vítáme 
i ty, kteří FB nemají – prosím, pište na e-mail: kzrepy@gmail.com.

Po založení spolku bude ustavující schůze – o místě a termínu vás 
budeme informovat na FB nebo e-mailem.

Za přípravný výbor Anna Sladká
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1.–30.	11.	Vzpomínky	na	Vysočinu – výstava fotografií Josefa Czwar-
tynského. Refektář, vstup volný.

4.	11.	Slavné	muzikálové	písně	a	šansony v podání zpěvačky a herečky 
Markéty Martiníkové.	Refektář, vstupné dobrovolné, od 15.30 hod.

8.	11.	Dobročinná	aukce	na	podporu	činnosti	Domova	sv.	Karla	Boro-
mejského, licituje Michael Hliněnský.
Refektář, vstup na pozvánky, od 18.00 hod.

11.	 11.	 Svatomartinský	 koncert, účinkuje: Duo Dacapo (Kateřina 
Macourková Hlaváčová – flétna, Michal Macourek – klavír), zazní díla 
J. S. Bacha, G. F. Händela, F. Liszta, C. Debussyho, F. Chopina, A. Cha-
čaturjana aj. 
Refektář, vstupné dobrovolné, od 15.30 hod.

18.	 11.	 W.	 A.	 Mozart	 –	 Requiem, účinkuje: Kladenský symfonický 
 orchestr, dirigent – Libor Dřevikovský, soprán – Jana Svobodová, alt – 
Marie Vojáčková, tenor – Karel Procházka, bas – Radek Seidl, doprovází 
smíšený pěvecký sbor.
Kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné, od 17.00 hod.

25.	11.	Koncert	folkové		skupiny	Vrak (Zdeněk Kopřiva – kytara, fou-
kací harmonika, zpěv, Jan Baptista – kytara, zpěv, Eva Jendřejasová – 
rytmické nástroje, zpěv, Adéla Kopřivová – zobcové flétny, zpěv, Lenka 
Mázlová – akordeon, rytmické nástroje, zpěv a Jan Zikán – basová ky-
tara, zpěv.
Refektář, vstupné dobrovolné, od 17.00 hod.

26.	 11.	 MÁME	 HOSTY	 –	 Pražský smíšený sbor pod vedením Jiřího 
Petrdlí ka a sbor SPIRITUS z USA pod vedením Brenta McWilliamse, so-
prán – Rebecca Nelsen, klavírní doprovod – Darnell St. Romain a Jan 
Steyer, na programu skladby českých a světových autorů od renesance 
po současnost. 
Kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné, od 19.00 hod.

2.	 12.	 1.	 adventní	 koncert, účinkuje: Hornický pěvecký sbor Kladno 
pod vedením Jana Makaria, klavírní doprovod – Jan Dušek, průvodní 
slovo – Ondřej Kepka, na programu duchovní a vánoční hudba.
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.

Domov	sv.	Karla	Boromejského
program na listopad a začátek prosince 2018

SOKOLOVNA ŘEPY

OSLAVTE S NÁMI 25 LET
NA TRADIČNÍM

PRODEJ VSTUPENEK
602 604 227      l      WWW.MISMAZ.CZ

ZVEME VÁS NA

PODIATRICKÝ 
SCREENING

s rehabilitační lékařkou a podiatričkou  
MUDR. KATEŘINOU ŠVEJDOVOU

Screening je asi 10 – 15 minutové 
individuální vyšetření nohou 

a celkového držení těla.  
Součástí je diagnostika, 

poradenství s možností vytvořit 
na místě vložky do bot.

Vhodné pro děti od 3 let a dospělé.

23. 11. 2018
12.30 – 18.00 hod.

180 Kč / os

Přihláška a rezervace času je nutná na 

McrePik@GMail.cOM nebO Webu.

Podzimním

Sobota 24. 11. 2018 v 19 hod.



PROGRAM LISTOPAD 2018 

Divadlo pro děti:  
Pohádky z mechu a kapradí

Divadlo pro děti:  
Tři prasátka

Trampské a country  
odpoledne 

Cestovatelská přednáška: 
Luboš Kováč

Ozvěny EKOFILMu:  
Večer krátkých filmů

Divadlo pro děti:  
O Šípkové Růžence 

Divadlo pro děti:  
O Budulínkovi

Ozvěny EKOFILMu:  
Medvědi z Kamčatky 

Veselá pohádka plná humoru a písniček. Daleko za lesem na pasece, pod 
stromy, v pařezové chaloupce pod mechem a kapradím, žili dva skřítci. 
Menší a zavalitější Vochomůrka a vyšší a hubený Křemílek. Jsou to velcí 
kamarádi a nedají bez sebe ani ránu. Chtějí vypěstovat květinu, nebo ušít 
kalhoty. Jejich příhody naštěstí končí vždycky dobře. Hraje: Nezávislé di-
vadlo. Místo konání: Společenský sál KC Průhon.(vstupné 40 Kč) 

Prasátka z malého statku se jednou probudí a zjistí, že přes noc vyrostla. 
Aby je majitelé neporazili, vydají se na dlouhou cestu plnou zpívaného 
dobrodružství za doprovodu ukulele a dvou kytar. Pohádka pro celou ro-
dinu připomínající hudební grotesku ve stylu cirkusu z počátku 20. století, 
která vás možná i roztancuje a zvedne ze židlí. Hraje: Pruhované panenky. 
Místo konání: Společenský sál KC Průhon. (vstupné 40 Kč) 

Stará parta Kaštan a taneční country skupina Marietta vás zvou na od-
poledne trampských melodií a country tanců. Uslyšíte melodie Suchého  
a Šlitra z repertoáru divadla Semafor, ale i známé skladby Voskovce a We-
richa s hudbou Jaroslava Ježka. Místo konání: Společenský sál KC Průhon. 
(vstupné dobrovolné)

Cestovatel Luboš Kováč se jednoho dne rozhodl zkusit, jaké to je. Během 343 
dní stihl navštívit celkem 26 zemí, poznat různé kultury a život, jaký dooprav-
dy je. Během přednášky se s vámi podělí o užitečné tipy jako např. jak a ko-
lik si našetřit, jaké vybrat očkování, jak si poradit s vízy do jednotlivých zemí  
a mnoho dalšího. Místo konání: Společenský sál KC Průhon. (vstupné 50 Kč) 

V rámci promítání Ozvěny EKOFILMu můžete zhlédnout krátké filmy Me-
tropolis, Říjen 2050, Studené údolí, Sexuální praktiky stromů, Šedý pro-
stor, Pod bodem mrazu a Po vulkánu. Filmy se zaměřují na různorodou 
ekologickou tématiku, např. na vztah člověka k přírodě, na světovou krizi 
včel, či na současnost a očekávanou budoucnost našeho okolí. Více in-
formací o jednotlivých filmech na www.pruhon.cz. Délka: 65 min. Filmy  
s titulky. Místo konání: Společenský sál KC Průhon. (vstup zdarma) 

Jak by to vypadalo, kdyby Růženka nosila gumové rukavice a o růži se 
nepíchla? A jak to vypadá v paláci, kde všichni zničehonic usnuli? Polí-
bí princ princeznu, nebo si raději půjde taky lehnout? Klauni Jeníček  
s Mařenkou vám zahrají netradiční verzi notoricky známé pohádky. Hraje: 
Klaunské divadlo Jeníčka a Mařenky. Místo konání: Společenský sál KC 
Průhon. (vstupné 40 Kč) 

Budulínek byl vždycky zlobivý a nikdy neposlouchal rady babičky a dě-
dečka. Pohádka vypráví o neposlušném Budulínkovi, který i přes varová-
ní svých prarodičů vpustí do domečku proradnou lišku. Ta ho unese do 
své liščí nory a Budulínek se dostane do pěkné šlamastyky! Naštěstí se 
vydává na pomoc dědeček s babičkou a pohádka tak končí dobře. Ale 
jaké ponaučení z pohádky plyne? To se přijďte podívat. Hraje: Divadlo 
Kapsa. Místo konání: Společenský sál KC Průhon. (vstupné 40 Kč) 

Sedm měsíců natáčení mláďat medvědů hnědých dalo vzniknout filmu, 
který umožňuje ponořit se do krásy divoké přírody a dojít k hranici, kte-
rou člověk nesmí překročit. Znění: Anglické s českými titulky. Původ: Rus-
ko, 2018. Režie: Vladislav Grishin, Irina Zhuravleva. Délka: 53 min. Místo 
konání: Společenský sál KC Průhon. (vstup zdarma) 

SOBOTA 15:00

SOBOTA 15:00

ÚTERÝ 16:00 

STŘEDA 19:00

ČTVRTEK 19:00

SOBOTA 15:00

SOBOTA 15:00

ČTVRTEK 19:00
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15Výstava: Portréty  
Jadrana Šetlíka

Pokračování říjnové výstavy fotografa a portrétisty Jadrana Šetlíka (bez 
fotografií veteránů R.A.F.) Fotograf Jadran Šetlík je autorem stovek por-
trétů v rámci českých a mezinárodních projektů a nesčetného množství 
autorských výstav, jak u nás tak ve světě. Mezi portrétovanými osob-
nostmi najdeme např. Tomáše Baťu, Dagmar a Václava Havlovy, Ivanu 
Trump, Václava Klause, Karla Gotta, Evu Jiřičnou, kardinála Dominika 
Duku, a další. Při tvorbě fotografických obrazů používá zcela ojedině-
lou technologii přenosu fotografické emulze na malířské plátno. Jeho 
portréty se pak svým pojetím a charakterem blíží klasickým obrazům 
starých mistrů. Výstavu můžete navštívit v KC Průhon až do konce listo-
padu 2018. (vstup zdarma) 

SO 9-13
PO-PÁ 9-19
01

Rezervace a prodej vstupenek na recepci infocentra v KC Průhon, telefon: 601 324 852, e-mail: vstupenky@pruhon.cz
Kulturní centrum Průhon, Socháňova 1220/27, 163 00   Praha - Řepy, tel. produkce: 728 404 042, e-mail: info@pruhon.cz

A4 program listopad 2018.indd   1 24.10.18   23:40
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8. 12. 2018
11:00 - 19:00
prostor před
kc průhon
socháňova ulice NETRADIČNÍ POULIČNÍ

SOUSEDSKÝ FESTIVAL

ADVENTNÍ

Živá hudba, divadlo, atrakce, 

stánky, Doprovodný program pro 

děti i dospělé, dílničky pro děti, 

čtení dětem, zpívání a zdobení

vánočního stromečku

Zapojte se i vy! Kontaktujte nás na
dirbak@seznam.cz nebo 777 104 677

Vánoční sousedská tržnice, sdílený
a dětský bazar, občerstvení a další.

Přijďte si s námi užít příjemnou sobotu 
plnou radosti, dobrých sousedských 
vztahů a načerpat vánoční atmosféru. 

zrj_adventni_2018.indd   1 18.10.2018   11:29:54

PODROBNÉ INFORMACE K JEDNOTLIVÝM AKCÍM NAJDETE NA NAŠEM FACEBOOKU MATERSKECENTRUMREPIK, 

NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH WWW.MC-REPIK.WEBNODE.CZ A NA PLAKÁTECH V NAŠEM CENTRU.

NA VŠECHNY AKCE JE NUTNÉ PŘIHLÁŠENÍ PŘEDEM.

AKCE V LISTOPADU V MC ŘEPÍK

VÝŽIVA DĚTÍ DO 3 LET

9. 11.     10.00

FOCENÍ S DOMINIKEM

9. – 11. 11. PODIATRICKÝ SCREENING

23. 11.     12.30 – 18.00

KRUHOVÝ TRÉNINK 

SE ŠÁRKOU

ČTVRTEK 

16.30 – 17.30

ŠŤASTNÝ RODIČ, 

ŠŤASTNÉ DÍTĚ

29. 11. 

18.00 – 19.00
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1.	 	Je	vám	60	a	více	let?
❏  Ano        

❏  Ne 

2.	 	Máte	trvalé	bydliště	nebo	trvale	žijete	v	Praze	17?
❏  Ano           ❏  Ne           ❏  Žiji v Praze 17

3.	 	Jak	dlouho	bydlíte	v	Praze	17?	
❏  0 – 5 let  ❏  6 – 10 let

❏  11 – 20 let ❏  21 – 30 let

❏  21 – 30 let ❏  Více než 30 let

4.	 	V	jakém	typu	bydlení	v	současné	chvíli	žijete?		
(vyberte jednu odpověď)

❏  Ve vlastním bytě (byt v osobním vlastnictví)

❏  V bytě, jehož vlastníkem je někdo z příbuzných

❏  Ve vlastním rodinném domě

❏  V domě, který vlastní někdo z příbuzných

❏  V družstevním bytě

❏  Ve státním bytě   

❏  V podnájmu

❏  V domově s pečovatelskou službou 

❏  Jinak – uveďte jak: …………….................................…….. 
……………………………......................………………………

5.	 	Společně	s	vámi	bydlí:	(více možností)

❏  Bydlím sám/sama 

❏  Manžel/manželka nebo druh/družka

❏  Dítě/děti ❏  Vnouče/vnoučata

❏  Rodič/rodiče ❏  Jiní příbuzní

❏  Někdo jiný, uveďte kdo: ……….................................….…

6.	 	Kolik	osob	žije	s	vámi	ve	společné	domácnosti? 
❏  Jedna           ❏  Dvě           ❏  Tři           ❏  Čtyři a více

7.	 	Se	svým	současným	bydlením	jste: 
❏  Velmi spokojen/a

❏  Spíše spokojen/a

❏  Ani spokojen/a, ani nespokojen/a

❏  Spíše nespokojen/a

❏  Velmi nespokojen/a

8.	 	Přemýšlel/a	jste	někdy	nad	možností	vašeho	bydlení	
v	Domě	s	pečovatelskou	službou?	(dále DPS)

❏  Ano, velmi často

❏  Ano, občas

❏  Spíše ne

❏  O tom jsem nikdy nepřemýšlel/a

❏  Je to jinak – uveďte jak: 
……………………………………………………

9.	 	Pokud	by	se	vám	naskytla	možnost	jít	bydlet	do	DPS,		
využil/a	byste	ji? 
❏   Rozhodně ano 

❏  Ano, ale závisí to na výši poplatků za bydlení v DPS

❏ Ne       

❏ Nevím, uveďte proč: 

………..........................………………………………………………

10.	 	Co	by	vás	nejvíce	lákalo	na	bydlení	v	DPS?		
(vyberte více možností)

❏  Dostupná lékařská péče

❏  Dostupná léčebná rehabilitace 

❏  Zajištění kvalitní pečovatelské a zdravotní služby 

❏  Okamžitá pomoc v případě potřeby

❏  Servisní a donášková služba

❏  Možnost zařídit si byt vlastním nábytkem a osobními věcmi

❏  Komunitní prostředí a pravidelný kontakt s ostatními 
obyvateli DPS

❏  Možnost nabídky zájmových aktivit (kurzy, přednášky, cvičení)  

❏  Zbavení se starostí o provoz nebo opravy bytu či domu

❏  Úspora finančních nákladů

❏  Možnost zůstat bydlet ve stejné čtvrti

❏  Jiná možnost, jaká: …….............................……………..… 

………………………......................……………………………

DOTAZNÍK  – zjištění zájmu o bydlení v Domě  
s pečovatelskou službou v MČ Praha 17 

Městská část Praha 17 plánuje na svém území vybudovat Dům s pečovatelskou službou. 
Tento potřebný projekt by měl zajistit dostupnou péči o řepské seniory.

Vážená paní, vážený pane, 

dovolujeme si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který zjišťuje váš zájem o bydlení v Domě s pečovatelskou službou v MČ Praha 17. Odpovědi,	
prosíme,	označte	křížkem. Dotazník je zcela anonymní, jsou striktně dodržována pravidla GDPR. Vyplněný dotazník můžete v papírové podobě vhodit	
do	připravených	boxů	umístěných	na	těchto	místech:	ÚMČ	Praha	17,	Žalanského	291/12b,	KC	Průhon,	Sociální	odbor	MČ	Praha	17,	Centrum	sociál-
ně	zdravotních	služeb,	Bendova	5.	Dotazník je možné také vyplnit za pomoci tazatelů pověřených zadavatelem průzkumu nebo pracovníků sociálního 
odboru. Dotazník můžete vyplnit také na internetové adrese: www.dotaznik-bydleni.cz až	do	30.	11.	2018.
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11.	 	Do	jaké	míry	jsou	pro	vás	důležité	následující	
požadavky	na	bydlení	v	DPS: 
(ohodnoťte od č. 1 – velmi důležité až po č. 5 – zcela nedůležité)

❏  Bezbariérovost

❏  Internetové připojení

❏  Zeleň a zahrada

❏  Možnost chovat domácí zvíře

❏  Klidná čtvrť a bezpečné okolí

❏  Dostupnost MHD, blízké obchody

❏  Nabídka masáží, léčebných terapií

❏  Sportovní vyžití  

❏  Zajištění nákupů

❏  Soukromé parkoviště pro auta

❏  Možnost objednat si úklid bytu

❏  Možnost stravování

❏  Knihovna, společenská místnost, kulturní akce a přednášky

❏  Možnost parkování kol, chodítek a vozíků

❏  Zabezpečení objektu

❏  Půjčovna kompenzačních pomůcek

❏  Možnost společných výletů a návštěv kulturních zařízení

❏  Jiný požadavek, jaký: ..................................................... 

…………………………….....................……………………….

12.	 	Co	očekáváte,	že	by	pro	Vás	osobně	vyřešilo	bydlení	
v	DPS	(vyberte jednu nebo více možností):

❏  Snížení nákladů na bydlení

❏  Zvýšení soběstačnosti

❏  Lepší přístup ke zdravotní a sociální péči

❏  Zvýšení sociálních kontaktů, osamělost

❏  Zdravotní stav žadatele

❏  Jiné:…………….............................………………………….

13.	 	Jaký	je	rok	vaše	narození:	…………….........................…..

14.	 	Jste
❏   Muž       

❏  Žena

15.	 	Jaký	je	váš	stav: 
❏  Vdaná, ženatý       ❏  Vdova, vdovec

❏  Rozvedená, rozvedený

❏  Svobodná, svobodný 

❏  Registrovaná, registrovaný

16.	 	Příjmy	vaší	domácnosti	tvoří:		
(můžete vybrat více možností)

❏  Vlastní důchod       ❏  Vdovský důchod

❏  Dávky hmotné nouze

❏  Příspěvek na péči I. stupně

❏  Příspěvek na péči II. stupně

❏  Příspěvek na péči III. stupně

❏  Příspěvek na péči IV. stupně

❏  Příspěvek na bydlení

❏  Pravidelná mzda

❏  Příjmy z podnikatelské činnosti

❏  Občasný přivýdělek, např. z brigád

❏  Příspěvky od rodinných příslušníků

❏  Jiný typ příjmu, uveďte jaký: …........................................

.................…...………………………………..………………...

17.	 	Celková	výše	měsíčních	příjmů	vaší	domácnosti,	
včetně	všech	dávek	je:
❏  do 5 000 Kč

❏  5 000 – 8 000 Kč

❏  8 000 – 12 000 Kč

❏  nad 12 000 Kč, uveďte kolik .....................

❏  nevím

18.	 	Celková	výše	měsíčních	výdajů	na	náklady	na	bydlení	je:
❏  Do 10 000 Kč  

❏  10 000 – 15 000Kč

❏  15 000 – 20 000 Kč

❏  20 000 – 25 000 Kč

❏  Nad 25 000 Kč

❏  Nevím

19.	 	Chcete	ještě	něco	sdělit	k	tématům	v	dotazníku,	
co	jste	nevyjádřil/a	v	předchozích	otázkách:	

.……………………………………………………………………………………

…………………………………........................…………………………….

.……………………………………………………………………………………

……………………………........................………………………………….

DĚKUJEME	VÁM	ZA	VYPLNĚNÍ	TOHOTO	DOTAZNÍKU!
Dotazník je zcela anonymní, jsou dodržována pravidla GDPR.

Za zadavatele dotazníku: MČ Praha 17 a Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – Ambis a.s.

DOTAZNÍK – zjištění zájmu o bydlení v Domě s pečovatelskou službou v MČ Praha 17 
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Dopoledne 2. října se v obřadní síni konalo další z řady vítání nových řepských občánků. 
Také tentokrát slavnostní ceremoniál proběhl hned dvakrát a celkem tedy bylo slavnostně 
přivítáno 18 dětí.

Celý program tak jako vždy připravily matrikářky 
z Odboru občansko správního. 
Přítomné přivítala svým projevem starostka 
Mgr. Jitka Synková, a pak již následovalo krás-
né vystoupení dětí z Mateřské školy Bendova pod 
vedením učitelky Miroslavy Martincové. Děti si na 
dnešní vítání připravily veselé pásmo písniček a ří-
kanek a jistě tak potěšily všechny přítomné.
Rodiče se svými ratolestmi pak z rukou starostky 
převzali květinu a drobný dárek, který jim bude 
společně s fotografiemi a natočeným DVD tento 
slavnostní den připomínat.

foto: -ras-

foto: -ras-

Přivítali jsme nové občánky

Informace	pro	rodiče
Vítání občánků na řepské radnici se mohou zúčastnit děti ve věku 
od 4 do 12 měsíců, které mají trvalé bydliště na území městské části 
Praha 17 (na základě žádosti jejich rodičů). Více informací: v úřed-
ních hodinách na matrice Úřadu MČ Praha 17 v Žalanského ulici.

Novými občánky se stali:
Filip Zýcha, Benedikt Karmazín, Sofie Novotná, Jakub Václav Buk, 
Vojtěch Šafařík, Maxmilián Michiels, Viktorie Bažantová, Matyáš 
Šurkala, Karolína Zobačová, Emma Kyšperská, Olívie Sevaldová, 
 Miriam Gálová, Tereza Pechová, Pavel Mrzena, Jasmína Procházko-
vá, Barbora Motyčková, Linda Sommerová, Viktorie Balounová.

-ras-

Příchod podzimu slavili rodiče s dětmi v Mateřské škole 
Bendova ve čtvrtek 18. října. Tak jako každý rok se zde 
opět konal veselý podzimní rej a odpolední slavnost. 
Děti si se svými učitelkami vyrobily podzimní čelenky 
a v maskách „skřítků podzimníčků“ si vesele užívaly 
krásné teplé odpoledne, zalité paprsky podzimního 
sluníčka. O hudební doprovod se postarala skupina 
MYŠ a MAŠ, která skvěle zabavila všechny malé nepo-
sedy. Krásnou podzimní výzdobu pak tvořila výstav-
ka výrobků dětí, které vytvořily malé „podzimníčky“ 
z mnoha přírodnin.
O dobré občerstvení se postaraly ochotné maminky, 
které napekly mnoho lákavých dobrot.
Nezbývá, než se těšit na veselé podzimní dovádění za-
se za rok.

-ras-

Podzimníčci v Mateřské škole Bendova

foto: -ras-
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ZŠ Jana Wericha

Ve dnech 1. – 3. října se žáci 6. ročníku ZŠ Jana Wericha zúčastnili 
adaptačního pobytu v Jesenici u Rakovníka.
Každá třída absolvovala společně s lektorem a svou třídní učitelkou 
program zaměřený na vzájemné poznávání, začlenění nových spolužá-
ků a spolupráci v kolektivu. Počasí nás sice zásobovalo přívaly stude-
ného vzduchu a občas i deště, ale přesto si všechny děti pobyt užily 
a odnesly si spoustu zážitků i vzpomínek.

„Plnili jsme i noční úkol, při kterém jsme šli okolo lesa. Vzhledem k hla-
sitému foukání větru to působilo velmi strašidelně. Pobyt jsme si užili 
a poznali jsme se mezi sebou i z jiných stránek – jak žáci, tak učitelé.“ 
(K. B., VI. A)

„Byli jsme ubytováni v penzionu Pod Kempem, kde se všem líbilo. Po 
večeři a super programu se rozdávaly korálky jiným lidem za to, co kdo 
udělal, jak se zachoval.“ (M. F., VI. A)

„Program byl úžasný, hráli jsme kolektivní hry, abychom se navzájem 
poznali. V úterý byla večerní hra. Šli jsme krátký okruh po areálu a na 
konci byla tabule, na kterou jsme měli napsat, co přejeme do budoucna 
naší třídě.“ (N. M., VI. B)

„Moc se mi líbilo, jak jsme spolupracovali a jak jsme na sebe byli hodní. 
Od té doby se kamarádím i s nepřítelem.“ (M. W., VI. C)

„Nejvíc se mi líbila hra se židlemi na žraloka, protože jsme museli týmo-
vě spolupracovat.“ (G. Š., VI. C)

Děkujeme MHMP a MČ Praha 17 za finanční příspěvek na tuto vydařenou 
akci.

M. Miková, třídní uč. VI. A

Adaptační pobyt

Jak jsme uklidili svět
Celosvětový úklidový den byl první akcí Ekotýmu v novém školním ro-
ce 2018/2019.
Spolu s miliony lidí ve 156 státech světa se žáci Základní školy Jana We-
richa postavili proti globálnímu problému s odpady a 14. září 2018 ukli-
dili okolí školy. Tím zároveň dali dárek republice k jejímu stému výročí.

Cílem celé akce by nemělo být samotné uklízení, ale spíše posun k lepší-
mu nakládání s odpady a zvýšení povědomí o závažnosti situace.

Ekotým ZŠ Jana Wericha

foto: Martina Miková

Evropský den jazyků
Evropský den jazyků se slaví každoročně 26. září, na základě prohláše-
ní Rady Evropy z 6. prosince 2001 vydaného ke konci Evropského roku 
jazyků, který Rada Evropy uspořádala společně s Evropskou unií. Cílem 
svátku je propagovat jazykovou rozmanitost a studium jazyků v zemích 
Evropy. 
Na naší škole si letos žáci vyzkoušeli znalostní kvíz, ve kterém museli 
přiřazovat zadané fráze z různých světových jazyků k zemím, ve kterých 
se tímto jazykem hovoří. Kromě toho ještě museli určit hlavní město 
a vlajku příslušného státu. Vyplněný kvíz odevzdalo 164 žáků. Všech 
48 úspěšných řešitelů bylo odměněno. Hlavní věcné ceny (láhev oli-
vového oleje a olivy) byly pouze tři, a tak o jejich držitelích musel roz-
hodnout los.

Václav Soukup, ZŠ Jana Wericha
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ZŠ genpor. Františka Peřiny

Stejně jako loni, tak i tento rok jsme 10. října běželi na podporu škol 
pro děti v Africe. Každý žák si zvolil svého sponzora, například ro-
diče nebo kamaráda, a ten za každé uběhnuté kolečko daného žáka 
dal urči tou částku. Letos i naše paní učitelka dala za kolečko každé-
ho svého žáka symbolickou jednu korunu. Ale jak se říká, korunka ke 
korunce…
Většina tříd to měla zařízeno tak, aby šli běhat v hodině tělocviku. Do-
stali jsme každý své startovní číslo, kam se počítala uběhnutá kolečka. 
Nejdříve jsme se s panem učitelem Cermanem rozehřáli cvičením na 
místě a pak už jsme vyrazili. Výhoda, pro nás nesportovce byla ta, že 
jsme mohli pár koleček i ujít. Osobně jsem to ocenila, ale byli tu i tací 
jedinci, kteří celkem uběhli více než 40 koleček. 
Já osobně jsem zdolala deset koleček, protože chci udělat dobrý skutek 
pro děti, které musí do školy chodit třeba mnohem víc kilometrů, než 
tady uběhli naši nejvýkonnější žáci a kteří si pro dobití energie nemo-

hou dopřát něco dobrého na posilnění. A kteří do školy chodí rádi, pro-
tože vidí, že vzdělání není všude samozřejmostí.

Kateřina “Dodo” Doudová, Jaroslava Fridrichová

Běh pro Afriku

foto: -mish-

foto: Archiv školy

Na naší škole o Antarktidě a českém antarktickém výzkumu udělal před-
nášku Ing. Pavel Kapler, Ph.D. z brněnské Masarykovy univerzity, který 
pracuje jako vedoucí české Mendelovy polární stanice a na Antarktidu 
se vydal již osmkrát. 
V prezentaci nám představil naší českou polární stanici na ostrově 
Jamese Rosse. Naše stanice pojme pouze 20 vědců, kteří zkoumají 
antarktickou faunu i flóru, klimatické změny, věnují se geologii i pale-
ontologii, ale testují třeba i funkčnost materiálů vystavených drsným 
antarktickým podmínkám. 
Potěšil nás informací, že český výzkum Antarktidy má ve světě opravdu 
dobrý zvuk. Věděli jste, že i když Antarktida tzv. „patří všem“, je Čes-
ká republika jedním z 29 států, které mají hlasovací právo o otázkách 
budoucnosti Antarktidy? A že se v červenci 2019 bude v Praze poprvé 
konat zasedání států Antarktické smlouvy?

Žáci	z	2.	stupně	se	dozvěděli	také	spoustu	zajímavostí:
„Zaujalo mě, že Antarktida nemá vlastníka.“ (Viki, 13)
„…a je mnohem větší než Evropa.“ (Vanesa, 13)
„Mě zaujalo, že polárníci nežijí v takových domech jako je vesmírná 

stanice, ale v docela obyčejných domečkách s kobercem.“ (Naty, 13)

„…že i když tam naměřili -90 °C, není tam pořád zima, protože naši 
vědci naměřili +17,8 °C.“ (Richard, 12)

„…moc mě překvapil obrázek, jak by to vypadalo bez ledu“ (David, 14)
„Myslela jsem, že na Antarktidě je jenom led a sníh, ale ukázalo se, že 

tam rostou i nějaké malinkaté rostlinky (lišejníky), to jsem nevědě-
la.“ (Míša, 12)

„…že některý z tučňáků, co tam žije, se dokáže potopit do hloubky až 
300 metrů!“ (Natálie, 14)

„…ten tučňák, který mění peří, stojí nehybně třeba 2 týdny a vůbec 
nejí.“ (Viktorie, 12)

„Nevěděl jsem, že žili tučňáci velcí jako my.“ (Arsík, 13)
„…že tuleň leopardí je agresivní a dorůstá až 3 m.“ (Matyáš, 13)
„Dostalo mě, že je tam tak obrovská ozónová anomálie.“ (Honza, 12)
„…že pro odpad, který nejde spálit, lítá vrtulník“. (Alex, 12) 
„…že pracují až 16 hodin denně, protože je pořád den.“ (Lucka, 12)
„Překvapilo mě, že cesta na stanici trvá z Čech 4 až 40 dní.“ (Linda, 11)

Žáci načerpali nejen nejnovější poznatky o Antarktidě, ale seznámili se 
i s novým maskotem, plyšovým tučňákem Johanem.
Panu Kaplerovi moc děkujeme, že nás zbavil mnohých předsudků a mý-

tů o Antarktidě (takže teď už všichni vědí, že již-
ní polokoule patří tučňákům a ne ledním medvě-
dům) a že nás seznámil s Antarktidou tak, jak ji 
z atlasu nikdy poznat nemůžeme.

A žertovně na závěr – víte, proč na obrázcích vy-
padá Antarktida vždycky krásně? Protože když je 
špatné počasí, tak nikdo nefotí.

Lucie Fulínová (učitelka) a žáci 7. a 8. tříd
ZDROJ FOTO: https://www.facebook.com/polar.

sci.muni.cz/ 
+ Archiv ZŠ

Děti a Antarktida
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Ve čtvrtek 27. září se členové Klubu seniorů Řepy zúčastnili celodenního 
výletu, aby si prohlédli zajímavý a pro nás dosud neznámy Klášter Plasy. 
Jsme vděční vedení MČ Praha 17 a Centra sociálně zdravotních služeb, že 

pro nás výlet uspořádali a o všechno se po-
starali. Jmenovitě starostka MČ Praha 17 
Mgr. Jitka Synková, ředitel CSZS PhDr. Jin-
dřich Kadlec a jeho zástupkyně Mgr. Monika 
Čermáková. Ceníme si, že se s námi osobně 
výletu zúčastnili a kromě zdravotního do-
zoru, vstupenek na prohlídky a hrazení do-
pravy nás obdarovali malými pozornostmi 
jako je džus, voda a tatranka.
Dozvěděli jsme se, že Klášter Plasy je bývalý 
cisterciácký klášter, založený v roce 1144, 
v městečku Plasy v okresu Plzeň. Období 
středověké prosperity kláštera ukončily hu-
sitské války. Nový rozkvět nastal v období 
baroka, kdy byl vybudován dnešní vrcholně 
barokní areál za účasti předních architektů 

Matheye, Santiniho a Dientzenhofera. Za vlády Josefa II. v roce 1785 byl 
klášter zrušen. V 19. století se klášter stal rezidencí rakouského kancléře 
Metternicha a roku 1995 byl klášter vyhlášen za národní kulturní památku. 
Areál kláštera tvoří kostel Nanebevzetí Panny Marie, klášterní a hospo-
dářské budovy, ke kterým patří sýpka a gotická královská kaple. Unikátní 
jsou dubové základy konventu, konzervované uložením pod hladinou vody 
údolní řeky Střely.
Po prohlídce kláštera jsme mohli obdivovat Knížecí pivovar v pivovarském 
dvoře Plasy, kde pro nás byl přichystaný oběd: smažený kuřecí řízek nebo 
vepřová pečínka se špenátem. Zapili jsme to dobrým pivečkem vyrobeným 
přímo v místním pivovaru.
V rámci volného programu jsme si prohlédli areál kláštera a navštívili jsme 
i místní cukrárnu, kde jsme ocenili domácí dortíky za skutečně mimopraž-
ské ceny.
Počasí bylo nádherné, sluníčko a teploučko po celý den. Kolem sedmnácté 
hodiny jsme byli doma, spokojení, nabití novými poznatky a vděční orga-
nizátorům za super výlet do městečka Plasy.

Za Klub seniorů Řepy Ing. Mária Szitányiová

Klášter PLASY se nám moc líbil

foto: Mgr. Petr Gruber

foto: -mish-

Pozvánka	na	PRAŽSKÝ	MINIMAX	2018
Všechny zveme v sobotu 17. listopadu na již 15. ročník turistického pochodu podle mapy, 
Pražský minimax.

Start delší dvacetikilometrové trasy bude na konečné stanici linky 107 v Suchdole od 8.40 do 
9.30 hod. a start kratší trasy, zhruba desetikilometrové, bude u stanice metra A Veleslavín, před 
základní školou Vokovice od 10.15 do 11 hod. Trasy povedou přes území městských částí Praha-
Suchdol, Praha 5, Praha 6 a Praha-Řepy.
Cíl bude v Řepích, u sídla kartografického vydavatelství Žaket na křižovatce Plzeňské a Slánské 
od 12.30 do 15 hod.

Startovné je 30 Kč za osobu a každý účastník obdrží mapu s trasou pochodu a slovním popisem 
trasy. Cestu vám zpestří 20 kontrolních otázek (na kratší trase 10), odpovědi se nabízí při 
pozorném sledování okolí. Místa, ke kterým se vztahují otázky, jsou na mapě vyznačeny výrazným bodem a číslem. Na každého v cíli čeká 
účastnické razítko, drobný suvenýr, teplý čaj a turistická sušenka. 

Na nejvyšší místo pražského katastru se letos nejde, ale určitě navštívíte místa, kde jste ještě nebyli. Těšíme se na viděnou!

Jarmila Němečková

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

foto: Mgr. Petr Gruber
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V tomto výletu vás chci pozvat do obce na Kladensku spojené s postavou 
Oty Pavla. Lze se tam dostat autobusy řady 300 buď od metra Zličín, ne-
bo Nádraží Veleslavín. Pro ty, u kterých je výlet spojen s jízdou vlakem, 
se nabízí trasa z nádraží Praha-Zličín přes Hostivici a Kladno. Vystoupíme 
v lesní zastávce Kladno-Vrapice.
Dáme se jedinou cestou vedoucí od vlaku, která nás po 200 metrech do-
vede na silnici vedoucí z Dubí do Vrapic. Vrapice jsou vlevo, jdeme tedy 
doleva. Po dalších asi 100 metrech vstoupíme vpravo do lesa. Nacházíme 
se v přírodní památce Žraločí zuby, která zahrnuje bývalý buližníkový lom, 
kde prý lze nalézt zkamenělé zbytky organismů z druhohor a tedy i žraločí 
zuby. Značenou cestu zde nenalezneme. Snažme se držet vlevo, abychom 
se zdárně dostali do Vrapic a neskončili v pasti hald, zrezivělých kolejí 
a chátrajících hal – pozůstatku po těžbě uhlí.

Mimochodem – právě v tomto kraji byly v minulosti otevřeny první štoly 
na těžbu uhlí na Kladensku. Po kilometru či kilometru a půl vyjdeme z lesa 
u hřbitova ve Vrapicích, dáme se vpravo silnicí do kopce, podejdeme most 
bývalé vlečky a staneme na kraji Buštěhradu.
U základní školy nesoucí jméno Oty Pavla, který se zde v letech 1939–44 
učil, narazíme na Naučnou stezku historií Buštěhradu. Stezka má po rozší-
ření 34 zastavení, není však značena, takže se může stát, že některé cedul-

ky mineme. Směřujme své kroky dolů do údolí Buštěhradského potoka, na 
kterém jsou dva rybníky. U jednoho z nich v domku čp. 54 strávil spisovatel 
své dětství. Uchýlil se sem s tatínkem Leo Popperem (který se zde narodil), 
maminkou, bratry Jiřím a Hugem ke svému dědečkovi po nástupu fašismu 
v Německu. K vodě to měl malý Ota sotva 25 metrů. Není tedy divu, že už 
od mládí miloval vodu a rybaření. 50 metrů odtud v Palackého ulici čp. 56 
bylo původně umístěno spisovatelovo muzeum. Bylo to v letech 2002–15 
u majitele nemovitosti – Františka Rotta.
Stoupáme ke čtvrti Starý hrad. Toto místo si rozhodně nenechte ujít. Na 
místě původního románského hradu, z něhož zbyly jen torzální zbytky, si 
místní obyvatelé přistavěli drobné domky.
Svá obydlí přilepili ke zbytkům zdí a věží, a tak vznikly bizarní uličky 
a plácky, zkratky a schody. Vlevo přes ulici Revoluční lze obdivovat barokní 
zámek a projít se jeho zahradou.
Vystoupali jsme na rušnou Kladenskou ulici, po které se vydáme vpravo, 
abychom došli do cíle naší cesty – muzea Oty Pavla. Celý název muzea zní 
„Buštěhradské muzeum Oty Pavla u Rotta“.
Muzeum, které bylo realizováno spolkem „Buštěhrad sobě“ za spolupráce 
příbuzných, přátel, buštěhradských pamětníků i dosud žijících hrdinů jeho 
knížek, je otevřeno pouze v sobotu a neděli, ale zato po celý rok, a to od 10 
do 16 hodin. Od dubna do října až do 17 hodin. 
Nalezneme zde unikátní sbírku dokumentů, fotografií a předmětů ze živo-
ta slavného spisovatele, milovníka sportu a přírody a člověka otevřeného 
srdce. Přeji šťastnou cestu!

Text a foto: Jan Bösser

Výlet – Buštěhrad



Ve čtvrtek 11. října 2018, během celého dne probíhal tříkolový turnaj dvo-
jic v pétanque, který Klub seniorů Řepy zorganizoval už podruhé na počest 
naší zemřelé členky Evy Hladíkové.
Své pétanquové dovednosti si změřilo 14 seniorských dvojic a naše pozvá-
ní přijala i jedna mladá dvojice z vedení MČ Praha 17. Děkujeme starostce 
Mgr. Jitce Synkové a místostarostovi Martinu Markovi, že přišli mezi nás 
a sportovně si zahráli všechna tři kola, i když mají hodně práce v tomto 
povolebním období. Hráli pod krycím názvem: 1+1 = volte 2. A ta dvojka 
jim přinesla štěstí, protože vyhráli dvě kola základní části memoriálu.

Základní část turnaje se konala za přítomnosti České televize na antuko-
vém hřišti ZŠ J. Wericha v čase od 10 do 13 hod. První čtyři dvojice po-
stoupily do finále, které se konalo na pétanquovém hřišti v „Bendovce“ 
od 14 hod. za krásného slunečného počasí. Novinkou na turnaji byly krycí 
názvy pro každou dvojici, které vymyslel manžel Evy, Jaroslav Hladík. 
Gratulujeme dvojicím, které do finále postoupily. Jejich sportovní zápole-
ní bylo ukončeno v následujícím pořadí:
4. místo Jaroslav Hladík, Miroslav Ptáček, s krycím názvem „Veselí vdovci“.
3. místo Jiří Smělý, Pavel Holoubek, s krycím názvem „Smělý holub“.

2. místo Anna Prohasková, Eva Linková, s krycím názvem „Prolink“.
1. místo Jaroslav Pastorek, Eva Pastorková, s krycím názvem „Pápá“.

Vítězové turnaje - manželé Pastorkovi - si znovu odnesli nádherný putovní 
pohár, protože obhájili prvenství z prvního ročníku memoriálu v r. 2017. 
Patří jim velká pochvala a naše gratulace. 
Naše blahopřání patří všem, protože jsou důkazem toho, že věk není pře-
kážkou pro sportování. Čtyři z nich se aktivně zapojili do turnaje ve věku 
nad 80 let. 
Všichni účastníci obdrželi pěkné medaile včetně malých pozorností a fi-
nalisti nádherné poháry, medaile a hodnotné dárečky. I pohoštění bylo 
bohaté a moc dobré.
Poděkování patří všem sponzorům memoriálu, rodině Hladíkových, 
MČ Praha 17, Centru sociálně zdravotních služeb, ZŠ J. Wericha, SK pé-
tanque Řepy a hlavně Klubu seniorů Řepy.

Děkuji všem, kteří dopomohli k úspěchu druhého ročníku Memoriálu Evy 
Hladíkové a s pozdravem „Koulím zdar“ se těšíme na další sportovní sou-
těže.

Za KSŘ:  Mária Szitányiová
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Taneční soubor Marietta účinkoval již na mnohých akcích v naší městské 
části. Koncem října si dámy nenechaly ujít příležitost zatančit si pro radost 
a zároveň tak oslavit sté výročí vzniku republiky.

Vystoupení s českou besedou, národními tanci a písněmi Karla Hašlera se 
konalo v úterý 23. října v KC Průhon. 
I při této příležitosti bylo vidět, že si všechny tanečnice svůj výstup uží-
valy plnými doušky. A přiznejme si, že si skupina Marietta náš obdiv plně 
zaslouží. 
Taneční skupina Marietta, je totiž seniorská skupina, která společně tančí 
už mnoho let. Původní country repertoár dámy postupně rozšířily i o další 
tance, jako je např. česká beseda.
Soubor tvoří asi dvacet žen, které se na pravidelných trénincích scházejí 
hned dvakrát týdně. Některým už je přes osmdesát let, nejmladší tanečni-
ce dovršily šedesátku. Přesto pilně cvičí, každou taneční zkoušku začínají 
rozcvičkou, po které následuje samotný tanec. 
Všechny členky souboru tančí s radostí a pro radost. Dle jejich vlastního 
vyjádření tanec není záležitost věku, ale srdce.

Přejeme tedy souboru Marietta mnoho elánu do dalšího působení a hodně 
radosti z tance! 

-ras-foto: Hana Pudilová

Marietta tančila k výročí republiky

Druhý ročník Memoriálu Evy Hladíkové

foto: -ras-

foto: -ras-
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Sobota	3.	11.	od	9.30	do	12	hod.,	Zookoutek
Příležitost	pohladit	nebo	nakrmit	zvířátka	v našem zookoutku. Můžete 
jim přinést suchý chleba nebo zeleninu a ovoce. Zveme předškolní děti, 
děti i mládež. Zdarma.

Sobota	10.	11.	od	10	do	22	hod.,	CAMP	–	Centrum	architektury	a	měst-
ského	plánování,	Vyšehradská	51,	Praha	2	
FestDen	–	Vyhlášení výsledků soutěže Pražský filmový kufr, dílny, diskuze, 
promítání filmů.

Sobota	10.	11.	od	10	do	12	hod.	a	od	12	do	14	hod.,	keramická	dílna
Keramická	sobota – volná tvorba z hlíny. 
Cena za dvouhodinovku 50 Kč pro děti, 200 Kč pro studenty do 26 let 
a 250 Kč pro dospělé. Rodinná vstupenka (1rodič + 1dítě) 250 Kč.
Přihlášky předem na tel.: 235 323 333 nebo klara.pliestikova@ddmp6.cz

Sobota	17.	11.	od	10	do	12	hod.	a	od	12	do	14	hod.,	keramická	dílna
Keramická	sobota – volná tvorba z hlíny. 
Cena za dvouhodinovku 50 Kč pro děti, 200 Kč pro studenty do 26 let 
a 250 Kč pro dospělé. Rodinná vstupenka (1rodič + 1dítě) 250 Kč.
Přihlášky předem na tel.: 235 323 333 nebo klara.pliestikova@ddmp6.cz

Pátek	23.	11.	od	19.30	do	23.30	hod.
Studentský	 Jam	 –	 sraz mladých talentů hudeb-
ního oboru, možnost si přijít poslechnout jazzovou 
hudbu do kavárny na Dlabačově. Zdarma.

Sobota	1.	12.	od	10	do	12	hod.	a	od	12	do	14	hod.,	keramická	dílna
Keramická	sobota – volná tvorba z hlíny. 
Cena za dvouhodinovku 50 Kč pro děti, 200 Kč pro studenty do 26 let 
a 250 Kč pro dospělé. Rodinná vstupenka (1rodič+1dítě) 250 Kč.
Přihlášky předem na tel.: 235 323 333 nebo klara.pliestikova@ddmp6.cz

Neděle	2.	12.	od	12	do	17	hod.,	atelier
Adventní	věnce – přijďte si vyrobit k nám svůj adventní věnec. Přihlaste 
se na dílnu od 12, 13, 14 nebo 15 hodin. Dílna = 2 hodiny. Svíčky a pod-
ložky pod ně s sebou! V ceně jsou pouze svíčky čajové. Cena: 100 Kč/děti, 
150 Kč/studenti, 200 Kč/dospělí. 
Pouze přihlášky předem na gabriela.lasikova@ddmp6.cz

Podrobné	informace	o	všech	programech	najdete	na		
www.ddmp6.cz.

Listopad a začátek prosince v DDM

Je za námi 6. ročník ŽENDARACE 2018, který se jel 20. 10. na dráze v Praze 
Řepích. Na startu se objevilo 287 závodníků z toho 51 příchozích. Přijeli 
k nám závodníci z Polska, Slovenska, Ukrajiny, Německa. Závod se nesl kla-
sicky v pohodovém duchu, nešlo o výsledky do seriálu ani o tituly, na všech 
bylo vidět, že si užívají poslední závod BMX letošního roku. Přeci jen sto-
jí za zmínění, že závod nejprestižnější kategorie Elite Men vyhrál potřetí 
v řadě Dominik Topinka z Bikrosclubu Řepy. 
Akce je připomínkou řepského jezdce Robina Ženíška, který před pěti le-
ty podlehl rakovině. Tradičně se také vybíralo na boj proti rakovině pro 
oddělení dětské onkologie FN Praha Motol. Do kasy svými dobrovolnými 
příspěvky přispěl úplně každý a i závěrečná dražba dresů závodníků při-
spěla do celkové částky, která se zastavila na 181	612 Kč. Celkově jsme již 
za 6. ročníků vybrali celkem 843 713 Kč. Chtěli bychom tímto poděkovat 
všem, kteří přispěli a podíleli se na organizaci závodu.
Závod tradičně podpořila také Praha 17 a Magistrát hlavního města Prahy 
spolu s ÚAMK, MŠMT a další partneři.

Lukáš Tamme

ŽENDARACE 2018

foto: Archiv Bikrosclubu Řepy

Zkušenosti strážníků ukazují, že rodiče pravidla užívání parkovišť K+R 
(Kiss and Ride – polib a jeď) před školami v naprosté většině nedodržují. 
Buď je neznají, nebo se chovají bezohledně k ostatním. V době před za-
čátkem vyučování parkují na chodníku, ve druhých řadách, na přechodech 
pro chodce apod. Místo aby děti pouze vyložili a odjeli (doba stání max. 
3-5 minut), doprovází je do školy a někteří i čekají, až jim potomek zamává 
z okna. Ti další pak blokují komunikaci nebo vozidlem bezohledně brání ve 
výhledu na přechod či prostor před školou. Někteří zastaví přímo v křižo-
vatce a vypustí dítě do provozu. Vyskytl si i případ rodiče, který přivážel 

svého potomka ke škole v pyžamu a pantoflích, bez dokladů … Strážníci 
se snaží v rámci personálních možností tyto problematické situace řešit 
(nenechávají neukázněné řidiče zastavit tam, kde by vznikl zaparkováním 
přestupek, případně vzniklé přestupky rovnou řeší). Tyto situace vznika-
jí především v době jejich ranního dohledu nad vybranými přechody pro 
chodce. Bezohledným chováním ohrožují tito rodiče-řidiči i bezpečnost 
dětí, které jsou do školy pěšky.

Městská policie hlavního města Prahy

Znáte pravidla užívání parkovišť K+R? 
Polibte svého školáka a jeďte…



Přihlášky a platby: nejpozději vždy do úterý před každým termínem dílny v kanceláři č. 2., 1. patro KC Průhon.
Kontakty: tel. 601 324 846, e-mail: kurzy@pruhon.cz
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Mikulášská nadílka

1. 12. 2018 od 15:00

DIVADLO PRO DĚTI: KDYŽ SE ČERTI ŽENÍ
S peklem to jde pěkně z kopce, čerti jsou totiž nějací líní. Když to zjistí Lucifer, začne

pořádný mazec! Pro zkaženou duši zlé kněžny pošle nejmenšího čerta nešiku. Ten všechno zašmodrchá
a poplete. Veselá pohádka plná písniček. Hraje: Milan Duchek.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Po pohádce navštíví děti Mikuláš se svými pomocníky čertem a andělem a rozdají Mikulášskou nadílku.

VSTUPNÉ: 40 KČ/DOSPĚLÝ NEBO DÍTĚ S VLASTNÍ PŘINESENOU NADÍLKOU, 90 KČ/DÍTĚ BEZ VLASTNÍ NADÍLKY (V CENĚ BALÍČEK OD KCP). VSTUPENKY V KCP, NEBO PŘES GOOUT.CZ
KULTURNÍ CENTRUM PRŮHON, SOCHÁŇOVA 1220/27, 163 00 PRAHA - ŘEPY, EMAIL:INFO@PRUHON.CZ, VÍCE INFORMACÍ: WWW.PRUHON.CZ

A4 - ekofilm + vanocni dilny.indd   1 25.10.2018   9:24:53





PROGRAM
listopad 
2018

Hudební večer  
s Martinem Krulichem

Divadlo pro děti:  
Nábor šašků

Divadlo pro děti: O rybáři 
a zlaté rybce

Divadlo pro děti:  
Zvířátka a loupežníci

Živé hraní v hospůdce  
s Tomášem Nyklem

Pro děti: Jak pejsek  
a kočička čekali na Ježíška

Benefiční akce:  
Cesty z města

Přijďte s námi strávit večer plný živé hudby. Martin Krulich, frontman kapely Živá 
huba, zahraje a zazpívá folk/country/rockové pecky. (vstupné dobrovolné)

Celý děj příběhu netradičně sestavují návštěvníci dohromady se samot-
ným hercem. Diváci si mohou vyzkoušet jaké je to stát na jevišti, práci  
s rekvizitami, či divadelní kostým. Hraje: Nezávislé divadlo. (vstupné 40 Kč) 

Skromný rybář chytí do svých sítí zlatou rybku, která mu za svoji svobodu 
daruje flétnu. Pohádka hraná v kombinaci s velkými loutkami. Hraje: Di-
vadlo Na houpačkách. (vstupné 40 Kč) 

Loutková pohádka o tom, že když kamarádi drží za všech okolností při sobě, 
nejlépe jim to ladí. Pro děti: 3 - 10 let. Hraje: Jana Vyšohlídová. (vstupné 40 Kč)

Hudební nálož si pro vás připraví zpěvák a kytarista Tomáš Nykl. Zazpívá 
známé hity od 80. let do současnosti. Přijďte si odpočinout po pracovním 
týdnu a zaposlouchejte se do kytarových tónů. (vstupné dobrovolné) 

Vánoce se blíží a tak musí být uklizeno a všechny čeká předvánoční zařizová-
ní. S přípravami začne i pejsek a kočička. Uklízí, pečou, nakupují, staví betlém a 
nacvičují koledy. Poradí si pejsek a kočička se všemi úkoly? Veselý příběh plný 
písniček. Pro děti od 3 let. Hraje: Divadlo Tondy Novotného. (vstupné 40 Kč) 

Zveme vás na benefiční večer s programem pro děti i dospělé. V KD Bílá 
Hora si uvědomujeme, že je potřeba nejen se bavit a kulturně vyžít, ale 
také pomáhat těm, kteří to v životě nemají tak jednoduché jako my, kte-
ří jsme zdraví…a spoustu věcí bereme jako samozřejmost. Můžete se 
těšit na hudebně taneční pásmo Myš a Maš, dozvíte se více o Diakonii 
(jedno ze tří středisek je Středisko Černý Most), divadlo pro děti O ne-
poslušném Lukášovi, koncert kapely Wosa (punk-rock) a Hairy Groupies 
(hard rock-glam). (vstupné dobrovolné - doporučené vstupné 100 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. Změna programu vyhrazena.

VSTUPNÉ: 40 KČ/DOSPĚLÝ NEBO DÍTĚ S VLASTNÍ PŘINESENOU NADÍLKOU, 90 KČ/DÍTĚ BEZ VLASTNÍ NADÍLKY (V CENĚ BALÍČEK OD KDBH).
VSTUPENKY V KDBH, KC PRŮHON, NEBO PŘES GOOUT.CZ. KULTURNÍ DŮM BÍLÁ HORA, KE KULTURNÍMU DOMU 14, PRAHA 6 - ŘEPY. VÍCE NA: WWW.KDBH.CZ

PŘEDVÁNOČNÍ MINI DISKOTÉKA S ANDÍLKEM

Už jste někdy tančili s andělem? V KD Bílá Hora jsme si připravili tanečky s pravým
andílkem. Děti si užijí spoustu legrace a na závěr diskotéky všichni společně přivolají

koledami Mikuláše a čerta. Ti samozřejmě přinesou dětem nadílku!

NEDĚLE 2. 12. 2018 OD 15:00

mikulas2018-kdbh.indd   1 19.10.2018   12:23:25

A4 program KDBH 11-18.indd   1 24.10.18   22:39
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SLUŽBY

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

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

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

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

•  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

•  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

•  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

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

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

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

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

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

•  	 	 	 	 	 	 !!	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

•  !!!	ODVOZ	STARÉHO	NÁBYTKU	NA	SKLÁDKU.	Vyklízení 
sklepů, bytů, pozůstalostí, atd. Naložíme a odvezeme 
cokoliv. Stěhování všeho druhu. Vše za rozumnou cenu!  
 Tel.:	773	484	056

•  ENGLISH	CONVERSATION	LESSONS,	Business English 
with a native speaker from England, TEFL certified.  
	 Tel.:	731	523	540

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

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

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

•  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

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

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

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

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

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

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

BYTY, NEMOVITOSTI

•  HLEDÁM	MENŠÍ	BYT	DO	14	TISÍC	nebo větší do 20 tisíc 
jen pro 2 osoby – pár. Ideálně na 2 roky a více, lodžie 
výhodou, ale nemusí být, centrum do 30 minut. 
Zařízení po dohodě. RK nevolat.		 Tel.:	605	845	088

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

•  PŘÍMÝ	ZÁJEMCE	KOUPÍ	BYT	V	ŘEPÍCH.	Financováni je 
zajištěno. RK nevolat.  Tel.:	702	815	516

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

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

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

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

Drahoňovského 810/1
Praha 6 - Řepy 163 00

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

www.veterinadelta.cz

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

So: 9.00–12.00
Operační hodiny:

Po–Pá: 11.30–15.00

• Preventivní vyšetření 
¢ Kardiologické vyšetření
• Čipování, vystavení europasů
¢ Očkování 
• Chirurgie
¢ Stomatologie 
• RTG, sonografie, vyšetření moči
¢ Odběry krve
• Hospitalizace
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Kia Kladno - u zimního stadionuMKD

Ke stadionu 2105, 272 01 Kladno; Tel.: +420 775 680 000; http://www.kiakladno.cz

Využijte mimořádně výhodného financování již od 5.685,-Kč bez DPH měsíčně bez nutnosti skládat akontaci.

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

SUŠÁKY, ŽALUZIE

www.bydlenijerabek.cz
+420 739 034 488

SÍTĚ PROTI HMYZU
ZASKLÍVÁNÍ BALKÓNŮ

BEZPEČNOSTNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBA
     
 

HLEDÁ DO PRACOVNÍHO POMĚRU

PRACOVNÍKY ÚKLIDU, MALÍŘE  
A ELEKTRIKÁŘE

NABÍZÍME: 25 dnů dovolené, 3 dny zdravotního  
volna, příspěvek na stravování, stabilní pracovní dobu, 

možnost ubytování, příspěvek na rekreaci

POŽADUJEME: státní občanství ČR, trestní bezúhonnost

MÍSTO PRACOVIŠTĚ: Praha

KONTAKT: personal@bis.cz, 224 235 496
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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.

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 :)

SLEVA 
40%

z montáže

Po předložení tohoto kuponu

ŽALUZIE 
SÍTĚ PROTI HMYZU

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

stejné IČ
stejná adresa
stejný kontakt26 let

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

Kontakt	pro	inzerci:	michaela.linhartova@praha17.cz,	tel.:	720	524	688

Chcete	u	nás	inzerovat?

ŘEPSKÁZ P R A V O D A J  P R A H Y  1 7  |  Z Á Ř Í  2 0 1 8  |  R O Č N Í K  2 4  |  Z D A R M A

Křest nové knihy J. Hájka „Řepy krásné, Řepy mé“

Babí léto: 15. záříDen otevřených dveří –  Sportovní centrum Řepy: 20. září

ŘEPSKÁ
Z P R A V O D A J  P R A H Y  1 7  |  Č E R V E N E C – S R P E N  2 0 1 8  |  R O Č N Í K  2 4  |  Z D A R M A

Veřejná diskuse o Metropolitním plánu

Získali jsme dotaci na výstavbu  

    Domu s pečovatelskou službou

Kinobus v Řepích: 9. – 12. července

ŘEPSKÁ
Z P R A V O D A J  P R A H Y  1 7  |  Ř Í J E N  2 0 1 8  |  R O Č N Í K  2 4  |  Z D A R M A

KD Bílá Hora otevřel podzimní sezonu

Ozvěny ekofilmu v KC Průhon

V Řepích máme nové čestné občany

ŘEPSKÁ

Tel. 234 683 531, 720 524 688 
michaela.linhartova@praha17.cz



271 777 010
trend@trend-technologie.cz

Koněvova 1107/54
130 00, Praha 3

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

• Vytvoříme projektovou dokumentaci, včetně vyřízení stavebního povolení

• Postavíme Vám vlastní plynovou kotelnu na klíč

• Zajistíme provozování kotelny, včetně pravidelných servisů a revizí

Základem našeho úspěchu je Vaše spokojenost

www.trend-technologie.cz

...správnou cestou
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