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Co přinese začátek adventu

Změny MHD od listopadu

Dětská atletická liga vyhlášena
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Vážení čtenáři,
velice rychle jsme se přesunuli z poměrně slunečného léta do podzimních plískanic. nabídky obchod
ních řetězců nás dokonce již teď připravují na Vánoce. Ty jsou naštěstí ještě dost daleko, ale zimní 
nálada se blíží kvapem. S tou je také spojena pranostika o svatém martinovi, který přijíždí na bílém 
koni. nevím, jak jinde, ale u nás, v Řepích, martin přijíždí pravidelně a tradičně. Letos tomu nebude 
jinak, a 11. listopadu se opět můžeme projít lampionovým průvodem pod vedením tohoto našeho 
řepského patrona, jehož meč s kusem roucha máme ve znaku. Věříme, že si nenecháte tuto každo
roční příležitost ujít a v hojném počtu dorazíte. kromě toho se můžete začíst do listopadového čísla 
Řepské 17, která k vám i v tomto měsíci přichází se spoustou zajímavých článků.  
Příjemné počtení a klidné podzimní dny vám za celou Redakční radu přeje

Jan Decker

Úvodní slovo
Úřední hodiny
Úřadu mč Praha 17

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

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

Czech	POINT Španielova 1280: 
v úředních hodinách živnostenského odboru

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

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

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

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

Zastupitelstvo	MČ	Praha	17	mj.:

VZALO	NA	VĚDOMÍ
•  rezignaci Tomáše Fingera na funkci zástupce 

starostky mč Praha 17;
•  rozpočtová opatření č. 35, 36, 38, č. 39 až 

43, č. 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51;
•  Zprávu o plnění rozpočtu a plánu hospodář

ské činnosti za I. pololetí 2015.

SOUHLASILO
•  s předloženým odůvodněním veřejné zakáz

ky na stavební práce „Víceúčelové Sportovní 
centrum na Chobotě“.

SCHVÁLILO
•  rozpočtové opatření č. 37, č. 45; 
•  zveřejnění záměru prodeje bytových jedno

tek bytového domu č. p. 1135, č. p. 1136, 
č. p. 1195, č. p. 1196, č. p. 1197 a č. p. 1198 
oprávněným nájemcům, včetně pozemků 
pod bytovými domy;

•  Zásady postupu při prodeji bytových jed
notek ve vlastnictví hlavního města Prahy, 
svěřených městské části Praha 17.

ZVOLILO
•  do funkce zástupce starostky Jiřího maso

pusta, dlouhodobě uvolněného pro výkon 
této funkce; 

•  mUDr. Zdeňku neužilovou soudkyní přísedící 
Obvodního soudu pro Prahu 6.

REVOKOVALO
•  usnesení zastupitelstva městské části Pra

ha 17 č. 20/2014 ze dne 19. 3. 2014.

Barbora Skalníková, Dis.,
kancelář starostky

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

PŘÍŠTÍ	ZASEDÁNÍ	ZASTUPITELSTVA	MČ	PRAHA	17	SE	KONÁ	16.	12.	2015	OD	14	HODIN.
Místo	konání:	Kulturáček	na	Bílé	Hoře,	Ke	Kulturnímu	domu	14,	Praha	17.
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Pranostiky na měsíc listopad

Svatá Alžběta se 
sněhem přilétá.

Přijede-li Martin na bílém koni, metelice za metelicí se honí.

Když na Dušičky jasné počasí panuje, příchod zimy to oznamuje.

Když na svatého Ondřeje 
sněží, sníh dlouho poleží.

Studený listopad 

- zelený leden.

Chodí-li svatá Kateřina po ledě, 

chodí svatý Štěpán po blátě.
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Vážení čtenáři,

otvíráte listopadové číslo Řepské sedm
náctky a já doufám, že vám náš časopis 
bude příjemným společníkem v dušičkovém 
rozjímání. Svátek zesnulých, který si při
pomínáme hned na začátku měsíce, je jistě 
pro každého z nás chvílí přemýšlení a vzpo
mínání na naše blízké, kteří nás již opustili.
Ovšem listopad není jen časem vzpomí
nek a truchlení, ale už i v minulosti to byl 
bezesporu měsíc ve znamení posvícení. 
Svatomartinská husa byla tradicí v mnoha 
řepských domácnostech, možná si na ní po
chutnáváte dodnes i vy doma. Svatý martin 
je však pro nás v Řepích bezesporu spojen 
i s lampionovým průvodem, na který vás 
chci 11. 11. co nejsrdečněji pozvat. Stejně 
jako v letech minulých, bude i letos vyrážet 
průvod od Domova sv. karla Boromejského, 
odkud se přesune kolem kostelíku sv. mar
tina až na louku před radnici. Tady se mů
žete těšit na slavnostní ohňostroj a drobné 
občerstvení.
Ani v letošním roce samozřejmě nemůže 
v naší městské části chybět martinská zá
bava, tentokrát se můžete přijít pobavit do 
Sokolovny v pátek 13. listopadu.
Tečku za listopadem pak udělá vlastně již 
1. adventní neděle, která letos připadá na 
29. listopad. Přijďte tedy v tento den s ná
mi rozsvítit vánoční strom a zazpívat si ko
ledy společně s účinkujícími dětmi.
hezké podzimní dny vám přeje

Jitka Synková

Slovo starostky

Hudební divadlo La Scuola při ZŠ genpor. Fr. Peřiny 

vás srdečně zve na

Večer přímo muzikálový
pořádaný u příležitosti Dne veteránů 19. 11. 2015

Sokolovna Řepy od 19 hod.
Vstupné dobrovolné.

11. listopadu 2015 od 17 hodin
lampiony s sebou!

Průvod vychází od domova  
sv. Karla BoromejsKého, ul. K Šancím.
ohňostroj na PloŠe Před radnicí  
Po sKončení Průvodu od 18 hod.

mŠe svatá v Kostele sv. martina od 18.30 hod.

Pořádá městsKá část Praha 17 a farnost sv. martina

svatomartinsKý
Průvod

martin pruvod 2015.indd   1 25.10.15   2:07

MARTINSKÁ ZÁBAVA
K TANCI A POSLECHU HRAJE 
SKUPINA SVIŽNÁ TĚLA

     SVATOMARTINSKÉ MENU:
•	 Husí paštika s toustem
•	 Svatomartinská husa, domácí špekové knedlíky, zelí
•	 Domácí jablečný štrúdl, šlehačka
•	 0,2 l Svatomartinské víno

(vstupné 150 Kč, svatomartinské menu 200 Kč  
v předprodeji, na místě 399 Kč) www.pruhon.cz

13.11.2015
19:00 HOD.

SOKOLOVNA REPY

martinska 2015 upoutavka R17.indd   1 25.10.15   2:06



OTÁZKA MĚSÍCE

4

OTÁZKA MĚSÍCE LISTOPADU

Téma měsíce: Aktivní lesopark Na Fialce
Líbí se vám realizace tohoto nového projektu?

Lesopark na Fialce jsem navštívil hned záhy po jeho 
otevření. mile mě překvapila řada herních prvků, 
které jen „nediktují“ dětem, jak si mají hrát, ale 
naopak podněcují dětskou fantazii a umožňují, aby 
si děti samy neustále vymýšlely nové a nové hry. 
A fantazii se meze nekladou. Což platí nejen u dětí, 
ale i u nás dospělých. A to je další velká výhoda, že 
si tu své najdou nejen děti, ale i dospělí. Ať už jde 

o tichou poštu, kladinu, altánek, šachovnici, houpací síť nebo třeba pé
tanque, který mají v oblibě i řepští senioři. Dalším příjemným zjištěním 
bylo, že každý nově vysazený strom má cedulku se svým názvem. Učíme 

se tak poznávat přírodu nejen z učebnic. Při každé návštěvě bylo všude 
plno, takže věřím, že si sem lidé cestu našli a snad se jim tu i zalíbilo. 
O to více bude potřeba dbát na úklid a údržbu, pokud se čas od času 
něco rozbije, abychom si mohli lesopark užívat i v dalších letech. Takto 
velkému projektu se samozřejmě nevyhnou i nějaká pochybení či nedo
statky. V tomto případě jich naštěstí není mnoho a mohou být pro nás 
poučením pro příště, kterým detailům máme u dalších realizací věnovat 
pozornost. nejvíce mě asi zamrzela rozhledna určená dětem, když by 
s jednoduchým schodištěm poskytla výhled i ostatním. Ale to není pro
blém, který by se třeba nedal v budoucnu napravit!

můj názor, tak jako názor většiny občanů Řep, je 
velice pozitivní proto, že park zahrnuje možnost 
využití celého spektra obyvatel v Praze 17 k trávení 
volného času. Jako projekt je velice zdařilý a vhod
ně posazen do horní části s možností výhledu na 
Řepy. Já osobně bych chtěl poděkovat všem, kdo 
se o tento projekt zasadil a zrealizoval. Je jenom na 

nás jak budeme Aktivní lesopark využívat a udržovat ho v takto nádher
ném stavu pro naší mladou generaci a pro volné chvíle.

Aktivní lesopark na Fialce se mi moc líbí. Od jeho 
otevření jsem tu s vnoučaty byla již několikrát 
a vždy to byla příjemná procházka. Jen bych uví
tala nějaký systém popisek, který by mi pomohl 
se lépe orientovat. U některých atrakcí by bylo 
ještě dobré trochu upravit terén, aby se děti do
mů nevracely tolik špinavé. Přesto za tento park 
moc děkujeme!

Jana Kunešová

Bc. Michal Štěpař  TOP 09

Ing. Lubomír Lampert  ČSSD

Otázka na příští měsíc: Řepská sedmnáctka
Čtete pravidelně Řepskou sedmnáctku? Jaká rubrika vám ve zpravodaji chybí?

Chceteli se k otázce vyjádřit, kontaktujte redakci na email: redakce@repy.mepnet.cz

Lesopark na Fialce považuji ve velmi hezký pro
jekt, který zcela jistě přinese radost jak dětem, 
tak dospělým. Bohužel vnímám pár nedostatků, 
ale věřím, že časem budou odstraněny. mrzí mě, 
že se, jako důchodce, nepodívám z rozhledny. 
když už máme takovou atrakci v Řepích, proč je 
pouze pro děti? Také bych ovšem rád upozornil na 
neustále zvonící atrakci, jejíž zvuk se nese celkem 

daleko. A co je z dálky vnímáno jako příjemné cinkání, to je zblízka 
po pár minutách nesmírně obtěžující zvuk. Zde bych se skutečně při
mlouval za nápravu. Jinak je ovšem tento projekt nádherným využi
tím prostoru a díky za něj.

Pavel Dvořák
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V	nové	funkci	zástupce	starostky	
jste	krátce.	Jaká	byla	vaše	
původní	profese?
Od roku 1993 jsem pracoval jako oso
ba samostatně výdělečně činná. měl 
jsem několik provozoven a obchodů. 
V roce 2013 jsem živnost přerušil, po
slední provozovna, kterou jsem měl, 
bylo občerstvení u krematoria motol 
a to v současnosti vede moje žena. 
Po roce 2013 jsem pracoval pro jeden 
hotelový řetězec a ve chvíli, kdy pro
běhla moje volba do funkce zástupce 
starostky, jsem pracovní poměr ukon
čil a nastoupil na radnici.

Co	vás	přivedlo	do	politiky?
kolem roku 2003 jsem se vlastně ná
hodou setkal s několika občany Řep, kteří mě 
informovali o tom, že v Řepích vzniká jakési 
občanské sdružení, které by rádo přesvědčilo 
tehdejší vedení radnice o prospěšnosti privati
zace bytů. V této době totiž byly Řepy v tomto 
ohledu zaostalé oproti jiným městským čás
tem, protože u nás žádné prodeje bytů teh
dy neprobíhaly. Byli jsme absolutní výjimkou 
možná v celé české republice. U nás byl prodej 
bytů zakonzervovanou záležitostí a bylo zjev
né, že městská část se svými příjmy v té době 
ani nemohla svůj bytový fond nějak spravovat. 
každý, kdo v té době do Řep přijel, tak viděl 
panelákovou šeď z osmdesátých let. Vzniklo 
tedy poměrně početné občanské sdružení, kde 
se vystřídalo dost lidí, kteří měli zájem si byty 
odkoupit. mně bylo nabídnuto, abych se jedná
ní zúčastnil. Viděl jsem tam typy lidí, o kterých 
jsem byl přesvědčen, že by byli schopni pře
svědčit tehdejší vedení radnice k tomu, aby se 
byty začaly prodávat. A také k tomu, aby z vý
těžku těch peněz mohla městská část realizovat 
nějaký svůj rozvoj. 

Jak	se	dařilo	tuto	vizi	realizovat?
komunikace s radnicí nebyla příliš dobrá a to mě 
přivedlo v roce 2006 k volbám, kdy jsem jako je
den z mnoha kandidoval s tímto sdružením pod 
platformou Snk Evropští demokraté. myslím, 
že pro Řepy to bylo zlomové období – objevil 
se tady nový politický subjekt a my jsme tehdy 
získali pět mandátů. Sice jsme zůstali v opo
zici, nicméně ta skladba lidí, kteří se za nás 
dostali do zastupitelstva, byla velice zajímavá 
– např. mUDr. Jiří nedělka, mUDr. Antoine ka
tra, Ing. Antonín havlíček, CSc… Tato situace 
ovlivnila vývoj napříč politickým spektrem a do

šlo ke změnám i u tak velkého subjektu jako byla 
ODS. Tato strana pochopila, že musí pustit do 
vedení nové lidi a to se podařilo.
Přes tyto lidi pak bylo možné zrealizovat prodeje 
bytů a rozjela se tak pro Řepy dobrá nová éra. 
Bytový fond se sice začal zmenšovat, ale do po
kladny městské části se začaly získávat finanční 
prostředky, takže bylo možné zrealizovat opravy 
škol, školek, hřišť a městská část začala svým 
způsobem regenerovat.
Bylo možné provést rekonstrukce domů, které 
do prodeje nešly, současně vznikala nová Spo
lečenství vlastníků jednotek (SVJ), která si brala 
půjčky a své domy zateplila a zrekonstruovala.

Pokračoval	jste	i	nadále	ve	své	politické	
práci	v	řepském	zastupitelstvu?	
Další volební období jsem nekandidoval, pro
tože jsem ztratil nějakou vizi ve straně Snk 
Evropští demokraté a nenašel jsem jinou vyho
vující platformu. Do dalších voleb jsem byl pak 
osloven doktorem Fingerem, zda bych nechtěl 
kandidovat s ním. Jedním z důvodů, proč jsem 
tuto kandidaturu přijal, bylo mé přesvědčení, 
že zisk z prodeje bytů městské části by měl být 
efektivně zainvestován. myslím, že se to dělo 
a děje a určitě bych rád pokračoval v tom, co 
je nastartované z minulého volebního období. 
Jsem rozhodně zastáncem realizace projektu 
Domu s pečovatelskou službou i výstavby Spor
tovního centra na Chobotě. Pamatuji si na an
ketu, ze které bylo jasně patrno, že občané Řep 
tady chtějí bazén. Tak si myslím, že by tady měl 
takový komplex vzniknout.

Bylo	pro	vás	těžké	se	rozhodnout,	že	
opustíte	své	původní	povolání	a	budete	se	

politice	věnovat	na	plno	ve	funkci	
zástupce	starostky?
Určitě to nebylo jednoduché, musel 
jsem přesvědčit rodinu a svou ženu, 
že se politice budu věnovat opravdu 
na plný úvazek.

Co	je	ve	vaší	kompetenci?
V mé dikci je vytvoření strategického 
plánu naší městské části, což je věc, 
kterou máme v programovém pro
hlášení rady. V historii naší městské 
části jsme nikdy takový materiál ne
měli, takže je to v podstatě nová věc. 
myslím, že je to věc velmi potřebná 
– přirovnal bych to k zábradlí u scho
diště. někdo to zábradlí nepotřebuje 
a schody vyběhne bez zaváhání, ně

komu se však může stát, že se mu zamotá hlava 
a potřebuje se zábradlí přidržet.
Další věcí je získávání finančních prostředků 
a dotací z Evropských fondů. myslím, že to je 
věc velmi důležitá, možná by si i zasloužila větší 
personální obsazení, ale to se do budoucna uvidí 
dle naší úspěšnosti. myslím, že v mnoha směrech 
jsme již úspěšní byli. mnozí si však myslí, že čer
pání končí ve chvíli, kdy městská část prostřed
ky získá. málokdo si však uvědomuje, že je to 
ohromný závazek, protože jsme vázáni po dobu 
několika let monitorovacím hlášením.
Chceme tedy dělat nové výzvy, současně však 
musíme pracovat i na projektech, které dávno 
byly zrealizované.

Je	něco,	co	byste	si	přál	změnit?
něco radikálně měnit v současném stavu mi při
padá absolutně zbytečné. myslím, že je třeba 
dotáhnout některé projekty do konce a více se 
snažit věci realizovat než o nich jen diskutovat. 
Určitě bych rád např. zachoval zelenou plochu 
před budovou radnice, ne každá městská část ta
kovou plochu má… Je to skvělý prostor k pořá
dání různých akcí, setkávání, myslím, že takový 
prostor bychom si určitě měli ponechat.

Děkuji za rozhovor.
Radka Sálusová

Otázky pro Jiřího Masopusta
V listopadovém čísle našeho zpravodaje vám představujeme nového zástupce starostky Jiřího Masopusta. Jiří Masopust byl 
zvolen na zasedání zastupitelstva naší městské části dne 23. září a v této funkci vystřídal Tomáše Fingera, který na post 
místostarosty rezignoval.

Jiří Masopust (45 let, NEZ)
•  Vzdělání: SOU strojírenské s maturitou.

•  V Řepích žije od roku 1994.

•  Ženatý, jedno dítě.

•  Zájmy: politika, historie, plavání.

Foto: -ras-
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      Rozsvícení vánočního stRomu
Neděle 29. listopadu v 17 hodin.
Ulice Makovského, tramvajová zastávka Slánská, naproti 
obchodnímu centru. Slavnostní akci doprovodí svým vystoupením 
pěvecké sbory žáků MŠ Socháňova, ZŠ genpor. Fr. Peřiny 
a ZUŠ Blatiny.

      zAháJení ADventu pro celou rodinu  
v Kulturáčku na Bílé hoře
Neděle 29. listopadu od 15 hodin. 
Na 1. adventní neděli jsme pro vás připravili předvánočně laděné 
pásmo se skupinou Myš a Maš plné písniček, dovádění, zpívání, 
pohybu, tance a těšení na Vánoce. Zopakujeme si také vánoční 
koledy, povíme si o vánočních zvycích a tradicích a vyrobíme si 
s dětmi vánoční dekoraci. 
Protože bychom si měli pomáhat a dělat dobré skutky, a to nejen 
před Vánoci, opět u této příležitosti předáme nasbíraná víčka 
a příspěvky na efektivní léčbu malé usměvavé holčičky Verunky 
Gožďálové trpící DMO. Pro Verunku ve spolupráci s MŠ Laudova 
a ZUŠ Blatiny již druhým rokem v Kulturáčku pravidelně víčka od 
PET lahví sbíráme. Pokud donesete víčka i vy, budeme moc rádi! 
Pro maminky nebude chybět malá prodejní výstava s vánočními 
dekoracemi pro inspiraci na vánoční výzdobu, nebo i k zakoupení.
Vstupné dobrovolné (doporučené: 50 Kč)

      mIKuLáŠsKá nADíLKA  
v Kulturáčku na Bílé hoře
Neděle 6. prosince od 15 hodin. 
Po zábavném programu pro děti na vás čeká již  
tradičně nadílka od Mikuláše, čerta a anděla.
Nadílkové balíčky označené jmenovkou prosíme s sebou.

      mIKuLáŠsKÉ RADovánKY  
v sokolovně, ul. na chobotě
Sobota 5. prosince od 15 hodin.
Připravena spousta zábavy pro malé i velké, vstup volný.

      ADventní tRh v Klášteře  
atrium Domova sv. Karla Boromejského
Neděle 13. prosince od 11 do 16 hodin.
Vánoční atmosféra, stánky, svařené víno, káva, čaj, cukroví,  
     živá hudba – kapela Klamovka.

      ADventní KonceRtY 2015  
– Kostel sv. Rodiny
Neděle 29. 11. od 17 hod.
1. adventní koncert – Česká mše vánoční od J. J. Ryby 
v podání Břevnovského chrámového sboru pod vedením Adolfa 
Melichara (koncert podporuje Ministerstvo kultury ČR)
Neděle 6. 12. od 17.00 hod.
2. adventní koncert – Dětský sbor Radost Praha a dívčí 
komorní pěvecký sbor Puellae pod vedením prof. Vladislava Součka 
a Jana Pirnera (na programu J. Wade, J. F. Boleslavský, J. S. Bach, 
B. Smetana, J. J. Ryba, H. Purcell)
Neděle 13. 12. od 17 hod.
3. adventní koncert – orchestr Archioni Plus pod vedením 
Michala Macourka, zpěv Miroslava Časarová (na programu 
J. Pachelbel, R. Binge, G. F. Händel, J. S. Bach, Ch. Gounod, 
G. Caccini, A. Dvořák). Koncert se koná pod záštitou MČ Praha 17.
Neděle 20. 12. od 17 hod.
4. adventní koncert – soubor zobcových fléten SIRINGA pod 
vedením Miroslava Bureše (na programu J. S. Bach, A. Vivaldi, 
V. Fortin a další)

Co přinese začátek adventu?
Poslední listopadová neděle je zároveň 1. adventní nedělí, která nám všem otevře příjemnou dobu příprav a těšení se na vánoční svátky. 

Pojmenování advent pochází z latinského „adventus“, které znamená příchod. Tedy příchod Ježíše, Mesiáše, jehož narození si o Vánocích 

připomínáme. Samozřejmě, pro každého z nás znamená adventní doba něco jiného. Někdo ji věnuje tichému rozjímání a duchovním 

hodnotám, jiný ji vnímá jako dobu velkého úklidu a nákupů.

Přesto bych nám všem přála, abychom si našli alespoň chvilku na vánoční naladění a zastavení. Vždyť doba před vánočními svátky – to není 

jen shon a fronty v nákupních centrech, ale také trocha pohody, koled, setkání a třeba i svařeného vína. Věřím, že k té správné předvánoční 

náladě vám pomohou i některé z akcí, které jsou pro vás v Řepích přichystány.

Soutěž je určena pro všechny věkové kategorie – nezáleží 
tedy, zda jste dítkem z mateřské školky či seniorem. 
Jedinou podmínkou je chuť něco tvořit a dobrý nápad J

Nejzajímavější příspěvky naleznete v našem 
zpravodaji v prosinci, výherce obdrží 
drobnou odměnu.

Vaše příspěvky můžete doručit buď osobně 
či poštou do redakce, Žalanského ul. 291/12b 
nebo e-mailem na adresu:  
redakce@repy.mepnet.cz

Těšíme se na vaše příspěvky!

ŘEPSKÁ vyhlašuje novou soutěž pro všechny čtenáře!!!

ŘEPSKÁZ P R A V O D A J  P R A h y  1 7  |  Z á ř í  2 0 1 5  |  R O č n í k  2 0  |  Z D A R m ABabí léto: 12. září

Otevření Aktivního lesoparku Řepy: 16. září

Slavata triatlon tour: 13. 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 5  |  R O Č N í k  2 1  |  Z D A R m A

Kinobus přijede opět do Řep

Loučení s deváťáky
Slavili jsme Svátek sousedů

„DOPRAVA V ŘEPÍCH“

Uzávěrka pro příjem příspěvků je 10. 11. 2015.

Pro vás všechny soutěživé vyhlašujeme téma: 

„DOPRAVA V ŘEPÍCH“ a necháváme jen na 

vašem uvážení, jakým způsobem toto téma  

ztvárníte. Můžete zaslat fotografii, namalovat  

obrázek, napsat báseň, povídku či fejeton… 

Fantazii se zkrátka meze nekladou!
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historie skautského střediska na Bílé hoře se začíná psát v roce 1945. U je
ho zrodu stáli br. František Jandus a ses. karla Lebedová. Bohužel už v ro
ce 1950 byla činnost Junáka zakázána. na krátkou dobu došlo k obnově 
činnosti znovu v letech 1968 až 1970;  tehdy se spojilo původní bělohorské 
středisko s pražskou Desítkou a dalo tak vzniknout 10. středisku Bílá hora; 
Bělohoráci do něj přinesli dobrou pověst a slávu střediska bratra Janduse 
a Desítka tradiční číslo a jméno.  
když se počátkem roku 1990 po obnově Junáka znovu naplno rozjela 
činnost, všichni starší činovníci se do práce vrhli s chutí, s nadšením a hlav
ně s přáním, aby už nikdy nedošlo k přerušení skautské činnosti. Dlouhých 
dvacet let od posledního zákazu činnosti čekali na tuto chvíli. Staré kroni
ky, vlajky, šátky a slibové odznaky i uhlíky z posledních táborových ohňů, 
uchovávané v jednotlivých skautských rodinách, opouštěly své úkryty, aby 
se znovu staly součástí běžného života. 
Velkým úsilím ses. karly Lebedové získalo středisko v roce 1995 novou 
vlastní klubovnu v Opukové ulici v Řepích.  To je velký dar, bez něhož by 
nebylo možné vůbec existovat.
nyní při oslavách 70. výročí je ta pravá chvíle poděkovat těm, kteří nám 
svou prací ukázali cestu, na níž se máme vydat, i když mnozí již nejsou 
mezi námi. Jsme si vědomi toho, s jakou odpovědností jsme převzali jejich 
úlohu. Dnes má skautské středisko kvalitní a zkušené mladé vedoucí, kteří 
navázali na činnost svých předchůdců a věnují se výchově dětí ve svém vol
ném čase. Středisko sdružuje ve svých oddílech světlušky, vlčata, skautky, 

skauty, rovery i oldskauty. Celkem čítá přes 120 členů. Děti a mladí lidé se 
schází ke své pravidelné činnosti po celý týden; o víkendech i o prázdni
nách vyrážejí do přírody. 
Co popřát bělohorským skautům a skautkám? Ať mají dostatek vůle vytrvat 
a ať jim skautování i nadále naplňuje život. Je to dobrá cesta.  

Petra Kubíková

Skautské středisko Junáka na Bílé Hoře oslavilo 
70. výročí od svého založení

Foto: -mish-

Poslední setkání současného řepského Poradního sboru proběhlo v pod
večer 21. října. 
Role moderátora jednání se ujal opět vedoucí Odboru správy majetku 
Bc. Jaroslav červený, z vedení radnice se setkání zúčastnila starostka 
mgr. Jitka Synková, zástupce starostky martin marek, tajemník úřadu 
Ing. Lubomír němejc, k diskusi byli přizváni také dva zástupci městské 
policie – ředitel Obvodního ředitelství mP Praha 13 Ing. hynek Svoboda 
a vedoucí okrsku Vladimír Bernát.
hlavním tématem tohoto setkání tedy byla bezpečnost. Diskutovalo se 
o běžných problémech řepských občanů týkajících se této problema

tiky. Vladimír Bernát seznámil přítomné s počtem strážníků v Řepích, 
systémem pochůzek a podrobně popsal postup při řešení jednotlivých 
problémů.
Probíraným tématem byla mimo jiné i bezohlednost řidičů při čištění 
silnic, možnosti pokutování a odtahu vozidel při neuposlechnutí do
pravních značek upozorňujících právě na údržbu komunikací.
Starostka mgr. Jitka Synková také poděkovala všem členům za jejich do
savadní činnost a ochotu podílet se na veřejném dění. 
kompletní zápis z jednání Poradního sboru naleznete na webu naší 
městské části – www.repy.cz -ras-

Proběhlo poslední setkání současného Poradního sboru

Slunečné počasí uvítalo v sobotu 24. října všechny účastníky řepské Dra
kiády. Obloha nad loukou před budovou radnice se již od jedné hodiny 
plnila draky a dráčky všech možných tvarů a velikostí. Účastníci dračího 
klání měli možnost se nejdříve rozlétat a úderem druhé hodiny začalo to 
pravé klání. moderátorem celé akce byl Václav malovický, na průběh sou
těžení spravedlivým porotcovským okem dohlížel mistr světa v leteckém 
modelářství Jiří kalina. Soutěžilo se s velkým nadšením, každý přihlášený 
účastník měl možnost svého draka předvést v letu a snažit se o vítězství.
Celkové vítězství však jistě nebylo to hlavní. každý účastník obdržel di
plom a drobnou sladkost z rukou zástupce starostky martina marka, ti nej
lepší v každé kategorii ještě získali draka z dílny Jiřího kaliny a drobnou 
cenu, kterou věnoval sponzor akce – společnost Gastronomia Bohemica. 
Spokojenost a příjemné zážitky z podzimního odpoledne si však jistě od
nesli všichni účastníci.

-ras-

Drakiáda potěšila malé i velké

Foto: -mish-
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Nebezpečný odpad
V rámci organizovaného mobilního sběru nebezpečných odpadů mo
hou občané, prostřednictvím obsluhy vozidla, bezplatně odevzdat 
k odstranění následující druhy nebezpečných odpadů: 

✗	  baterie, akumulátory
✗	  nádoby od sprejů
✗	  mazací oleje a tuky (ne jedlé či potravinářské tuky)
✗	  ředidla a barvy
✗	  léky a teploměry
✗	  kyseliny a hydroxidy
✗	  lepidla a pryskyřice
✗	  detergenty (odmašťovací přípravky)
✗	  fotochemikálie
✗	  pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, 

odstraňování plísní)
✗	  zářivky a výbojky

Harmonogram	mobilního	sběru	nebezpečného	odpadu	v	Praze	17:

5.	11.	(čtvrtek)

•		křižovatka ul. Bendova – Bazovského (u parkoviště) 15.00 – 15.20

•		ul. makovského  
(u č. 1394 – vjezd do podzemních garáží) 15.30 – 15.50

•		ul. Galandova (u č. 1246) 16.00 – 16.20

•		ul. Španielova (u školy) 16.30 – 16.50

•		křižovatka ul. Španielova – Žufanova (parkoviště) 17.00 – 17.20

•		ul. Socháňova (slepé rameno – u školy) 17.30 – 17.50

•		ul. Vondroušova (u výtopny – u stání kontejnerů) 18.00 – 18.20

•		ul. Jiránkova (parkoviště) 18.30 – 18.50

NVelkoobjemové 
kontejnery v listopadu
Velkoobjemové	 kontejnery	 (VOK)	 budou	 přistavovány	 v	 pracov-
ní	dny	ve	čtvrtek,	pátek	v	odpoledních	hodinách	od	14	do	18	hod	
a	v	sobotu	od	12	do	16	hod.	Po	celou	dobu	přistavení	bude	přítom-
na	obsluha,	která	bude	koordinovat	ukládání	odpadů.	VOK	nebu-
dou	na	daném	stanovišti	zůstávat	přes	noc.
VOK	jsou	financovány	z	prostředků	Magistrátu	hlavního	města	Prahy.

•			 5.	11.				Parkoviště Drahoňovského
•			 6.	11.				křižovatka ul. Laudova x k Trninám
•			 7.	11.				Parkoviště hofbauerova x Žufanova
•		12.	11.				Parkoviště u objektu Bílý Beránek (Šímova ul.)
•		13.	11.				ke kulturnímu domu x U Boroviček
•		20.	11.				Parkoviště v ul. na moklině (u rest. U hasiče)
•		21.	11.				Parkoviště Drahoňovského
•		26.	11.				křižovatka ul. Laudova x k Trninám
•		27.	11.				Parkoviště hofbauerova x Žufanova

Co	lze	odložit	do	VOK
VOk jsou určeny pouze pro objemný	odpad	z	domácností jako je např. 
nábytek, sportovní náčiní, koberce, podlahové PVC, umyvadla...

Co	nelze	odložit	do	VOK
✗			směsný	komunální	odpad
✗			nebezpečné	složky	komunálního	odpadu 
✗			odpad	ze	zeleně	(větve, posekaná tráva apod.)
✗			elektroodpad (chladničky, pračky, televize, monitory apod.)
✗			stavební	suť

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

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

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

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

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	–	listopad
	 1.	11.	(neděle)	od	8	do	14	hod.	– ke kulturnímu domu x U Boroviček

28.	11.	(sobota)	od	8	do	14	hod.	–  parkoviště u objektu Bílý Beránek 
(ul. Šímova)

Kam s bioodpadem

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, uhynulá zvířata, znečištěné piliny, biologicky nerozložitelné 
odpady apod.

Biovoky jsou financovány z prostředků magistrátu hlavního města Prahy.

UPOZORNĚNÍ!
Finanční objem smlouvy mezi mhmP a provozovatelem těchto služeb ne
lze měnit, proto byl mhmP nucen režim přistavování a svozu v roce 2015 
upravit. VOk budou přistavovány po dobu maximálně 3 hodin (viz uvedené 
termíny) a v případě naplnění provozovatel systému kontejner odveze a již 
nepřistaví kontejner nový.

Ing. Jaroslava Hrdličková, 
Odbor životního prostředí a dopravy

Stanoviště	BIOVOK:

•   8.	11.	(ne)	9	–	12	hod. – křižovatka k Trninám x Laudova
•  15.	11.	(ne)	9	–	12	hod. – parkoviště ul. hofbauerova x Žufanova 
•  21.	11.	(so)	9	–	12	hod. – křižovatka ul. ke kulturnímu domu x U Boroviček
•  29.	11.	(ne)	9	–	12	hod. – parkoviště v ul. na moklině (u rest. U hasiče)
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Jak funguje domácí zdravotní péče v praxi?

Foto: -ras-

V minulém čísle našeho zpravodaje jsme otevřeli seriál, ve kterém 
bychom vám chtěli podrobně představit Centrum sociálně zdravotních 
služeb. I v tomto čísle najdete pokračování, zároveň vám chceme ukázat 
podrobněji i jednu z činností centra na příběhu Ivany Černé. Paní Černá 
již několik let služeb centra využívá a jak sama řekla, s jeho činností je 
maximálně spokojena.
Centrum sociálně zdravotních služeb nepořádá jen výlety, kluby a kurzy pro 
seniory – o kterých máte možnost se pravidelně informovat v Řepské 17. 
Hlavní jeho náplní je zabezpečení péče v oblasti sociální a zdravotní pro 
obyvatele naší městské části. Nabízí tedy např. pečovatelskou službu, so-
ciální poradenství či domácí zdravotní péči. A právě domácí zdravotní péče 
je naším dnešním tématem. 
Jak mi vysvětlil ředitel Centra sociálně zdravotních služeb PhDr. Jindřich 
Kadlec, je tato péče zajišťována zkušenými registrovanými sestrami v do-
mácnosti klienta. Zdravotní výkony jsou prováděny na základě indikace 
registrujícího praktického lékaře nebo ošetřujícího lékaře z lůžkového od-

dělení nemocnice (po dobu nejdéle následujících čtrnácti dnů po propuš-
tění). Služba je plně hrazená zdravotními pojišťovnami.

Pane	Kadleci,	jak	je	možné	se	k	takové	péči	dostat?
Jsou vlastně dvě cesty. Pokud jste hospitalizován déle jak dva týdny 
v nemocnici, může o tuto službu požádat lékař z nemocnice nebo vám 
žádanku vyplní váš praktický lékař.
S našimi obvodními lékaři jsme v pravidelném kontaktu, takže ta spolu
práce je na velmi dobré úrovni. máme tři úvazky sester a klientů domácí 
zdravotní péče máme asi sto.
Domácí zdravotní péči poskytujeme sedm dní v týdnu, od sedmi do de
vatenácti hodin. Pokud by např. paní Ivanka potřebovala ještě sociální 
pomoc – třeba službu rozvozu obědů atp., tak jsme samozřejmě schopni 
jí pomoci i v tomto ohledu. 
kromě těchto služeb můžeme zajistit i dovoz k lékaři. máme přehled 
taxi služeb, které vozí naše klienty. V rámci Řep zajistíme i doprovod.

Od	kdy	žijete	v	Řepích?
manžel mi zemřel, když mi bylo padesát let. měli jsme postavený domek, 
ale z důvodu náročné údržby jsem se následně přestěhovala v roce 2002 
do bytu zde, v Řepích. Díky přestěhování jsem se zapojila do pracovní 
činnosti, hlídala jsem krematorium motol. Společnost mi od té doby 
dělají psí kamarádi.

Jak	jste	se	seznámila	s	Centrem	sociálně	zdravotních	služeb?
nejdřív jsem měla problémy s koleny a kyčlemi a po operaci jsem si tedy 
začala chodit půjčovat kompenzační pomůcky. Vždy mi vyhověli, zavola
li, jakmile byl přístroj k dispozici. Všechno je v lidech. Centrum mi hodně 
v mém životě pomáhá. Tam mně vždy vyjdou vstříc a to už od vrátnice až 
po kancelář pana ředitele. mohu doporučit všem seniorům, kteří potře
bují pomoc, aby se na Centrum bez obav obrátili.

Využíváte	ještě	nějaké	jiné	služby	Centra	sociálně	zdravotních	
služeb?
Jsem odkázaná na pomoc ostatních lidí a nejvíc využívám pečovatelskou 
službu, hlavně doprovody k lékařům. A taky se mi hodí, že ke mně domů 
chodí zdravotní sestřičky z domácí péče.

Využíváte	služeb	domácí	zdravotní	péče.	V	čem	vidíte	hlavní	
přínos,	když	k	vám	chodí	sestřičky	domů?
Po propuštění z nemocnice jsem si musela píchat injekce do břicha, 
aby mi zřídla krev. A následně jsem chodila na kontrolní odběry krve. 
Cesta tam pro mě rozhodně nebyla snadná a ještě jsem musela čekat 

dlouhou frontu. Tam jsem se 
potkala s jednou ze sester 
z Centra, která mi vysvětlila, 
že je možné si u praktického 
lékaře zažádat o domácí 
zdravotní péči.
když tedy přijde sestra 
ke mně domů, provede kon
trolní odběr, změří mi tlak, 
protože mám problémy se 
srdcem. Je skvělé, že žádan
ku napíše obvodní lékařka, 
sestra přijde, mě to nestojí 
ani korunu a Centrum sociál
ně zdravotních služeb si pak 
jednotlivé výkony vyúčtuje přes zdravotní pojišťovnu. Díky tomu nejsem 
ve stresu a můžu být doma.
na závěr bych chtěla všem moc poděkovat. Děkuji své dceři, která se 
o mě vzorně stará, přestože má náročnou profesi. Díky své nemoci 
poznávám, kolik je dobrých i zlých lidí. Tady v Řepích jsou moc hodní 
pejskaři, kteří mi pomohou, když potřebuji. Jeden pán mě dokonce vo
zil k lékaři, jsem mu moc vděčná. když jsem byla nemocná, chodili mi 
venčit pejska… Paní doktorka katrová, Šuková a pan doktor Vodárek – 
to jsou zlatí lidé. A do Centra chodím zkrátka ráda. Jít na jiný úřad je 
mnohdy utrpení.

Děkuji za rozhovor. Radka Sálusová

naši městskou část čekají od listopadu dvě změny, obě se týkají autobusu 
č. 264. nově bude linka přejmenována na 164. Druhou změnou je prodlou
žení této linky, jejíž trasa nyní povede až k Ústřední vojenské nemocnici 
ve Střešovicích. 

V návrhu dopravního opatření je proto trasa linky 164 změněna tak, že 
linka pokračuje ze zastávky Vypich ulicí na Vypichu přímo do zastávky 

Sídliště Petřiny, dále k metru Petřiny, na Větrník a je ukončena v zastávce 
Poliklinika Petřiny. Tím linka zajistí přímé spojení z oblasti Bílé hory, Řep 
a Zličína k Ústřední vojenské nemocnici. V úseku Sídliště Řepy – Bílá hora 
– Poliklinika Petřiny bude linka nově jezdit i o víkendu, a to vždy od cca 9 
do 20 hod., tj. k metru Petřiny se dostaneme i o víkendu.

Martin Marek,
zástupce starostky

Změny MHD od listopadu 2015

Na	praktické	využití	domácí	zdravotní	péče	jsem	se	zeptala	klientky	Ivany	Černé.

+
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Jak	jste	se	vlastně	k	hudbě	
dostal?
moji cestu k hudbě hodně ovliv
nil tatínek. můj tatínek chtěl od 
mládí muzicírovat. Jenže v té 
době (byl ročník 1889, stejně ja
ko  Oldřich nový) bylo na prvním 
místě řemeslo. Tenkrát mu jeho 
otec jasně řekl: „Vyuč se kožešní
kem a pak si kup jakýkoliv nástroj 
a věnuj se hudbě. když ti to půjde, 
bude z tebe muzikant, když ne, 
budeš dělat řemeslo“. 
Je pravdou, že právě můj tatínek 
mi byl celoživotní podporou, ma
minka mému hudebnímu zájmu 
příliš nevěřila. 
když mě jako malého kluka muzi
ka trochu začala bavit, domluvil 
se můj otec s profesorem hudby 
a na moje malé prstíčky mi v pěti 
letech nechal vyrobit harmoniku. 
Během tří let jsem byl úspěšný 
harmonikář – tedy přiměřeně 
k věku osmi let.
Tatínek byl profesí kožešník, 
a tak když jsem povyrostl, tak 
mě trochu „schoval“ u řemesla 
kožešnického, odkud jsem rychle 
utekl. V padesátých letech bylo 
upřednostňováno černé řemeslo, 
jako byl horník nebo automecha
nik. Formálně jsem byl přihlášen 
na pokračovací školu, kterou jsem 
tak nějak dodělal, ale hned jsem utekl k divadlu 
a ostatní mě nezajímalo.

V	jakém	divadle	jste	tehdy	začínal?
Od osmi let jsem slušně hrál na klavír. V pat
nácti jsem se dostal do městského kladen
ského divadla. nejdříve jsem působil jako 
harmonikář v loutkovém divadle, potom jako 
korepetitor – pracoval jsem jak se sólisty, tak 
se sborem.
Pak přišla šťastná osudová chvíle, kdy jsem se 
dostal k operetě „Polská krev“. Dirigent tenkrát 
zmeškal představení a já ho zastoupil. Záskok to 
byl úspěšný, ředitel divadla mě pak nechal diri
govat premiéru Ježkovy „Balady z hadrů“. Tehdy 

mně bylo devatenáct a stal jsem se nejmladším 
dirigentem v republice.

Kde	jste	působil	potom?
Jako muzikanta mě bylo možné „zachránit“ před 
vojnou v Armádním orchestru Víta nejedlého. 
A tak jsem se v roce 1954 na základě konkursu 

dostal jako korepetitor k baletu 
opery souboru Víta nejedlého, 
který vedl Luboš Ogoun, světo
známý choreograf. Bohužel opera 
Armádního souboru byla v roce 
1955 zrušena na základě rozhod
nutí ministerstva obrany. Takže 
jsem musel jako syn živnostníka 
narukovat do Jáchymova a šel 
jsem na dvouletou vojnu. Tam 
jsem se docela vypracoval. V době 
mého působení byl totiž zájem, 
aby zde vznikl umělecký soubor. 
Díky hudbě jsme pak měli celou 
vojnu velmi slušnou. Dělali jsme 
různá vystoupení herecká, kde 
také už tehdy exceloval Jaroslav 
čejka.
Po návratu do civilu jsem nastou
pil studium skladatelskodiri
gentského oddělení na konzer
vatoři v Praze. Velmi brzy jsem 
udělal konkurs na korepetitora 
do karlínského divadla. Během 
půl roku jsem se stal sbormis
trem a v šedesátém roce jsem do
stal první dirigentskou smlouvu 
v tomto divadle.
V roce 1962 jsem se nepohodl 
s komunistickým režisérem a ře
ditelem divadla v jedné osobě, 
na tu dobu jsem byl dost odváž
ný. Celý život jsem byl nestraník 
a nikdy jsem nehodlal sloužit pod 

někým, o kom jsem věděl, že umělecky na tom 
není dobře. 
Zachránil jsem nějaké lidi „staršího typu“ před 
výpovědí z divadla – to byl např. tenor Jára 
Pospíšil a Dagmar Rosiková. Tehdy jsem řekl, že 
s panem Vedralem, který je „sekyrář“ a nikoliv 
umělecký ředitel, nemohu pracovat. A tak jsem 
odešel do Brna. Všichni mi říkali, že se za chvíli 
vrátím, ale já tam zůstal třicet dva let. 

Na	Prahu	jste	ale	nezapomněl…
Do karlína jsem se stále vracel a s Prahou udržo
val neustálý kontakt. když v roce 1985 onemoc
něl dirigent milivoj Uzelac, jezdil jsem za něj di
rigovat „my Fair Lady“. Do toho umřel pan Vlach.  

Dobře dělané divadlo je nesmrtelné
V dnešním čísle našeho časopisu vám představíme výjimečnou osobnost české hudební scény – dirigenta Arnošta Moulíka. 
Umělce, který dlouhá léta působil v Hudebním divadle v Karlíně (kde dodnes diriguje představení muzikálu  
„Noc na Karlštejně“ a operety „Polská krev“). 
Většinu svého uměleckého života strávil v Národním divadle v Brně, kam nastoupil jako sedmadvacetiletý dirigent 
po Miloši Machkovi v roce 1963.
V devadesátých letech byl v Praze u nastudování muzikálu Bídníci ve Vinohradském divadle, stejně jako u zpracování 
slavného představení „Jesus Christ Superstar“. Za své umělecké mistrovství byl v roce 2012 oceněn Cenou Thálie. 

Arnošt Moulík (80 let)
•  Umělec, český dirigent.
•  Působil v národním divadle v Brně 

a v hudebním divadle v karlíně.
•  V Řepích žije od roku 1988.

Foto: Archiv Arnošta Moulíka



Od roku 1986 jsem měl znovu angažmá v karlíně, 
kde jsem vlastně dodnes.
Celá léta jsem byl uměleckou kritikou považován 
za jedničku jak v muzikálech, tak v operetě, kte
rou v určitém období ignorovaly kruhy noviná
řů i recenzistů. Zlikvidovat operetu se jim však 
nepodařilo, protože dobře dělané divadlo, i to 
operetní, je zkrátka nesmrtelné.

Řídil	jste	legendární	orchestr	Karla	Vlacha.	
Jak	na	tuto	dobu	vzpomínáte?
Orchestr karla Vlacha jsem sledoval od mládí 
a měl k němu hezký vztah. netušil jsem, že po 
úmrtí karla Vlacha jim v divadle budu velet.

Účinkoval	jste	během	své	kariéry	
i	v	zahraničí?
S karlínským divadlem jsem cestoval. Dvakrát 
jsem se dostal na delší dobu do Japonska, po
prvé v roce 2000, kdy jsme měsíc hráli „my Fair 
Lady“. V roce 2002 jsme tam jeli s „netopýrem“ 
a komedií „někdo to rád horké“. Vrátili jsme se 
do Prahy a následně nastal konec. Přišly totiž 
ničivé povodně a karlínské divadlo zmizelo.
Trvalo nějakou dobu, než se podařilo divadlo 
opravit, mezitím skončili i někteří pohlaváři jako 
např. Ladislav Županič. 

Jakého	ocenění	vaší	práce	si	vážíte	nejvíc?
nejvyšší ocenění, kterého se mi mohlo dostat, 
byla cena Thálie v roce 2012. Velmi si také vážím 
ceny Oldřicha nového za uměleckou práci v ná
rodním divadle v Brně.

Na	jaké	představení	nejraději	vzpomínáte?
Je jich velmi mnoho, které jsem nastudoval a di
rigoval, ale vrcholem je pro mě Bernsteinova 
„West Side Story“ – uváděná v Praze i v Brně. 
V Divadle na Vinohradech to byli „Bídníci“ a ve 
Spirále „Jesus Christ Superstar“, který měl 
asi 1300 repríz a dnes běží úspěšně v karlíně. 
To jsou inscenace, na které mám nádhernou 
vzpomínku. na tu dobu to byl největší úspěch, 
který Praha měla. 
To jsou věci, na něž rád vzpomínám, nemohu 
nevzpomenout samozřejmě i na humorné před
stavení jako „někdo to rád horké“, které jsem 
dostudoval za karla Vlacha a byla to v roce 1986 
světová premiéra.

Vaše	žena	je	také	umělkyně?
S mojí současnou ženou jsme spolu přes šestnáct 
let. Poznali jsme se v Brně, kde zpívala se svou 
sestrou v divadle jako externí členka pěveckého 
sboru. Obě byly talentované zpěvačky, ale měly 
i svá civilní povolání. Od roku 2000 byla moje že

na členkou pěveckého sboru hudebního di vadla 
v karlíně. když bylo nutné zrušit část sboru, tak 
se vrátila ke své původní profesi na stomatologii.

Spolupracoval	jste	s	mnoha	osobnostmi.	
Na	koho	nejraději	vzpomínáte?
karlín měl spoustu slavných osobností – Jára 
Pospíšil, nelly Gaierová, Jiří Bek, Jiřina Steima
rová… mě do divadla ještě přijímal Oldřich nový. 
Později, když už o něj nebyl zájem, tak jsme mu 
dali příležitost v národním divadle v Brně, kde 
režíroval a hrál. 
Život u divadla byl, je a zůstane krásný. Je to 
výlučné povolání a nedá se říct, že by to mohl 
dělat kde kdo… Je třeba velkého talentu, píle 
i pracovitosti.

Jak	dlouho	žijete	v	Řepích?
Od roku 1988, dva roky po mém znovu nastou
pení do karlína jsme se sem nastěhovali. Jsem 
tu moc spokojen, máme pěkný byt s výhledem na 
školní zahradu. Vidím i různé akce, které se tam 
konají.
máme pejska pro radost, kterého chodíme venčit 
na louku, a žije se nám tady opravdu dobře.

Děkuji za rozhovor.
Radka Sálusová
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Foto: Archiv Arnošta Moulíka

Baladu z hadrů dirigoval A. Moulík již v roce 1954.

Arnošt Moulík s manželkou.

Zajímá vás aktuální dění v naší městské části?
Sledujte reportáže Praha TV na našich webových stránkách,  
kde každý měsíc naleznete pozvánky na nejzajímavější akce  
a následně z nich i jednotlivé reportáže.

www.repy.cz/kultura/reportaze-praha-tv
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Programy pro řepské seniory
Klub	seniorů	Průhon
každé úterý od 9 do 11 hodin v klubu 17,  
Socháňova 1221, Praha 17.
klub vede Jana Tvrdková.
Program	v	listopadu:	3.	11.	Beseda s herečkou 
a dabérkou Valerií Zawadskou, 10.	11.	Ochra
na spotřebitele – mgr. kalvoda, mgr. Skalický, 
17.	11. Státní svátek – zavřeno, 24.	11.	Finanč
ní gramotnost – mgr. kalvoda, mgr. Skalický.

Klub	Gemini	
(zdravotně	znevýhodnění)
První pondělí v měsíci od 14.30 do 15.30 hodin, 
každé další pondělí od 14.30 do 16.30 hodin. 
klub 17, Socháňova 1221, Praha 17. 

klub vede Petra Szarová.
Program	 v	 listopadu:	 2.	 11.	 hrajeme spole
čenské hry, 9.	 11.	 Pletení, 16.	 11.	 Výrobky 
z rychleschnoucí hmoty, 23.	11.	Adventní věn
ce, 30.	11.	Zvonečky z květináčů.

Klub	aktivního	stáří	(KLAS)
každé pondělí, vždy od 14 do 16 hodin, 
kulturáček na Bílé hoře, ke kulturnímu 
domu 14, Praha 17. klub vede marie klosová.
Program	v	listopadu: 2.	11.	Beseda s herečkou 
a dabérkou Valerií Zawadskou, 9.	11.	Oslava ju
bilantů – k poslechu nám zahraje Duo Sparťan
ka, 16.	11.	Právní gramotnost – R. koštelová. 

23.	11.	Beseda s panem kratochvílem na téma 
„Svatá místa – Izrael, Jordánsko“. 30.	11.	Vá
noční tombola.

Klub	seniorů	Řepy	(KSŘ)
každou středu, od 9 do 11 hodin v kC Průhon, 
Socháňova 1220/27, Praha 17.
klub vede Josef Procházka.
Program	v	listopadu: 4.	11.	Finanční gramot
nost – mgr. kalvoda, mgr. Skalický, 11.	11.	Be
seda s herečkou a dabérkou Valerií Zawad
skou, 18.	 11.	 Beseda s panem kratochvílem 
na téma „Svatá místa – Izrael, Jordánsko“,	
25.	 11.	 Ochrana spotřebitele – mgr. kalvoda, 
mgr. Skalický.

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

PhDr. Jindřich Kadlec, ředitel CSZS

Plán Klubu 17 
– listopad 2015

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

	 3.	11. Podzimní věnec z listí
	 4.	11. keramický list
	 6.	11.	Podtácky z CD – ubrouskování
10.	11.  Pečeme ze slaného nejedlého těsta 

vánoční ozdoby
11.	11. keramické aroma lampy
13.	11.	Šperky z Fimo hmoty
17.	11.	Státní svátek – zavřeno
18.	11. Papírové šperky
20.	11. Turnajový den v klubu 17
24.	11. Výroba mikulášů
25.	11. keramické misky
27.	11.		Adventní dílna klubu 17, 

„Den otevřených dveří“

Diskuse s občany na téma výstavby 
Domu s pečovatelskou službou
Dne 8. října od 17 hodin se v kC Průhon živě 
diskutovalo na téma plánované a hlavně velmi 
očekávané výstavby Domova s pečovatelskou 
službou v Řepích. Dle zcela zaplněného sálu 
bylo zřejmé, že toto téma občany naší městské 
části velmi zajímá. Po úvodních slovech sta
rostky mč Praha 17 mgr. Jitky Synkové a před
stavení celého záměru Ing. Jaroslavou Ši
monovou, nám byla ukázána studie řešení 
architektonického atelieru Šumavaplan, s.r.o, 
Ing. arch. Pavlem Lejskem. Díky této pre

zentaci jsme měli možnost vidět veškeré po
drobnosti celého projektu. Jednotlivá patra, 
pokoje i s jejich vybavením, plánovanou po
dobu atria a venkovních prostor. následovala 
diskuse, ve které se řešily dotazy týkající se 
samotné výstavby, použití ma te riálů, rozměrů 
stavby i vnitřního vybavení pokojů, zmiňova
ného atria, možností trávení volného času, 
ale hlavně termínů, které se týkají samotné 
výstavby.

-mish-



V minulém čísle jsme obecně představili činnosti CSZS. Dnes mi prosím 
dovolte vás blíže seznámit s činností terénní pečovatelské služby, která 
je jednou z kapacitně největších služeb. Jedná se o registrovanou soci
ální službu dle zákona č. 108/2006 Sb., zákona o sociálních službách. Za 
rok 2014 jsme u 587 klientů pečovatelské služby vykonali 38 181 pečo
vatelských úkonů. Službu poskytujeme v přirozeném prostředí klientů, 
tedy v jejich domácnostech.

naši pečovatelé jsou profesionálně vyškolení pracovníci, kteří poskytu
jí pro naše klienty (občany Řep, Sobína a Zličína) pečovatelské úkony 
spojené s chodem domácnosti (úklid domácnosti, praní a žehlení prá
dla, vyřizování záležitostí v zájmu klienta – např. lékárna, úřady) nebo 
činnosti spojené s péčí o vlastní osobu (podávání jídla a pití, pomoc při 
oblékání, pomoc při prostorové orientaci, pomoc při osobní hygieně, 
základní péče o vlasy a nehty, doprovázení např. na úřady, k lékaři). 
Všechny úkony jsou zpoplatněné, naše úhrady se již několik let drží na 
velmi příznivých cenách. Pomáháme při zajištění stravy (donáška obě
dů, nákupy, podávání jídla a pití).
Podmínkou pro poskytování služby je podání žádosti o poskytnutí pečo
vatelské služby, následuje uzavření smlouvy klienta s CSZS a domluvení 
na rozsahu poskytování služeb. O rozsahu služeb a frekvenci jejich vyu
žití rozhoduje výhradně klient sám na základě nabídky kapacity CSZS.

Vážení čtenáři, 
budeme velmi rádi, když se na nás obrátíte. Veškeré informace získáte 
u našich kolegů na recepci v Bendově ulici 1121, Praha 6 v pracovní době 
pondělí – pátek od 7 do 15.30 hod. (pondělí a středa do 17.30 hod.) ne-
bo telefonicky na číslech 235 314 141 nebo mobil 777 575 117, případně 
emailem na cszs@iol.cz.

PhDr. Jindřich Kadlec, ředitel CSZS

Centrum sociálně zdravotních služeb se představuje
Terénní	pečovatelská	služba

Foto: Archiv CSZS
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Řepy a bitva na Bílé Hoře
Listopadové 385. výročí bělohorské bitvy znovu obrací pozornost k této 
rozporuplné události. mnoho let jsme se učili ve škole dávné schéma, 
jak byli stateční stavovští bojovníci poraženi rozpínavou habsburskou 
monarchií. Jako všechna schémata je i třistaleté úpění pod rakouskou 
nadvládou v mnohém v rozporu s historickou pravdou a sama úloha bi
tvy, či spíše šarvátky, je velmi přeceněna. Ale takové rozbory přesahují 
následující konkrétní líčení.
Připomeňme si při této příležitosti velké vojenské tábory, které vznikly 
na území Řep a Ruzyně. V mlhavém chladném ránu se tady rozmístily 
spojenecké armády odpůrců českého stavovského odboje – císařská ar
máda pod velením karla Bonaventury hraběte Buquoye do Řep (prostor 
kolem dnešní křižovatky Plzeňské a Slánské) a armáda katolické ligy ve
dená vévodou maxmiliánem I. Bavorským a vojenským velitelem, ostří
leným veteránem z tureckých válek Johannem Tscherlaesem hrabětem 
Tilly do Ruzyně. Tehdy byly obě obce jen malé, v okolí se táhla sklizená 
pole a louky bez zástavby. Žoldnéři obou spojeneckých armád měli za 
sebou mnohadenní bojovou cestu jižními čechami a bezprostředně ne
rozhodnou šarvátku u Rakovníka. Byli ale dobře nasyceni i napojeni ze 
spížních vozů, i když do boje se jim už nechtělo, stejně jako stavovské 
armádě. navíc stavovští se široce rozprostřeli na plošině bělohorského 
kopce a na jeho svazích narychlo vykopali příkopy. Rozmístili tam bate
rie děl a dva sledy pěších a jízdních oddílů i zálohu uherské jízdy.
Velitelé císařskoligistického vojska si tuto nevýhodu dobře uvědomo
vali. Zejména Buquoy byl proti bitvě, ale nakonec převládl názor max
miliánův. Ten se domníval, že armády jsou na místě a je třeba bojovat. 

Velitelé se dohodli na kompromisu – provedou zkusmý útok na stavov
ské levé křídlo, aby zjistili, jaká je situace. na jejich poradě byl i kar
melitánský mnich Dominik Jesu maria, který uzavřel jednání výrokem: 
„Spolehněte se na Boha a udeřte!“ mnich pak přejížděl na koni mezi 
oběma tábořišti a spolu s dalšími katolickými duchovními povzbuzoval 
k boji, vyzýval k zápasu jménem P. marie, kterou stavovští údajně urá
žejí. Opatrný Buquoy zůstal v kočáře na řepském tábořišti. Omluvil svou 
neúčast v boji zraněním v „choulostivé části mužského těla“, tedy u po
hlavních orgánů. Pověřil velením operace generála maxmiliána z Lich
tenštejna. „V okamžiku, kdy se podařilo uvést armádu do pohybu, bylo 
rozhodnuto,“ poznamenává vojenský historik Pavel Bělina. když zaú
točil v neděli kolem poledne 8. 11. 1620 od Řep druhý sled císařských, 
tři sta metrů před nepřítelem stavovští mušketýři vypálili bez míření, 
zahodili zbraně a utekli. Spustili tak masový úprk dalších žoldnéřů. Levé 
křídlo stavovských přestalo existovat. Za hodinu a půl útočníci přešli 
od Řep až k Bílé hoře. Šarvátky probíhaly tam, kde dnes stojí rodinné 
domy. Bylo rozhodnuto. Od samého počátku neměla stavovská armáda 
vůli k boji. Protože nedostali žold, velitelé ztratili nárok na „jejich maso 
a krev“. I proto mohlo císařské vojsko 9. 11. kolem 11. hodiny vtrhnout 
do nechráněné Prahy.      
Jen majitelé dnešních rodinných domů na svahu k Bílé hoře od Řep asi 
už nemají tušení, že se přes jejich nynější pozemky kdysi valily stovky 
a stovky útočníků. Samotnou bitvu na pláni každoročně rekonstruují 
nadšenci ze Sdružení Bílá hora a Rytířů koruny české pod patronací 
Prahy 6. Zvlášť slavnostní akce se uskuteční v roce 2020 při příležitosti 
čtyřstého výročí bitvy.

PaeDr. Helena Kupcová
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Pátky:	6.	11.,	20.	11.	a	27.	11.	2015	od	19.30	hodin
	–	VEČERY	S	ŽIVOU	HUDBOU	V	HOSPŮDCE	KULTURÁČKU
každý pátek – další oblíbený večer s živou hudební produkcí ke zpěvu či 
poslechu u dobrého pivka, vínka, či kávy, ale především mezi dobrými 
lidmi v hospůdce kulturáčku. Aktuální přehled, kdo který termín pro vás 
hraje, najdete na www.kulturacek.cz. Vstupné dobrovolné, do klobouku.

Neděle	1.	11.	od	15	hodin	–	STRAŠIDELNÉ	STRAŠENÍ	s	dětmi		
a	pro	děti	v	Kulturáčku
Dušičková, strašidýlková zábava pro děti, nachystána je loutková pohád
ka O BUBÁCíCh A hASTRmAnECh na motivy Josefa Lady, po které si děti 
v dílničce mohou vyrábět vlastní strašidýlka, bubáky, strašidelné masky 
a zadovádět si na závěrečné strašidelné diskotéce. Děti ve strašidelných 
maskách čeká malá strašidelná odměna.
Vstupné dobrovolné (doporučené: 60 kč)

Sobota	7.	11.	od	20	hodin	–	RETRO	DISCO	PARTY	–	nejen	pro	pamětníky	
k mixu nejznámějších hitů 60. – 90. let k tanci i poslechu namíchaných 
DJ Veselá huba (www.zivahuba.cz), vám také namícháme nabídku akč
ních míchaných drinků, které vám zaručeně zlepší náladu.
Vstupné dobrovolné (doporučené: 50 kč)

Neděle	8.	11.	od	15	hodin	–	MALÁ	POHÁDKA	O	VELIKÉ	ŘEPĚ
hraje nezávislé divadlo. Interaktivní představení pro děti i dospělé.
V malé vesničce žil dědeček s babičkou. měli domek s velkou zahradou, 
kde rostla i řepa. Jednou řekla babička dědečkovi, aby řepu vytáhl. Děde
ček se ale vrátil s nepořízenou, řepu totiž sám nevytáhl...
Vstupné dobrovolné (doporučené: 50 kč)

Pátek	13.	11.	2015	od	18.30	hodin	–	SVATOMARTINSKÁ	HUSA	
Další z řady tematických degustačních večerů v kulturáčku. Těšit se mů
žete na extra vypečenou martinskou husičku od našeho pana šéfkuchaře 

Standy, za doprovodu stylové živé hudby. Upřesnění svatomartinského 
menu a programu sledujte na našich www stránkách.
Vstupné dobrovolné (doporučené: 60 kč)
Rezervace míst: stanislavmacek1@gmail.com

Neděle	15.	11.	od	15	hodin	–	PIRÁTSKÁ	POHÁDKA
V této pohádce se přeneseme do oblíbeného pirátského prostředí v pří
běhu plném dobrodružství při cestě za pokladem! hraje Duhové divadlo 
Praha. Vstupné dobrovolné (doporučené: 50 kč)

Neděle	22.	11.	od	15	hodin	–	pohádka	ŠVEC	A	ČERT
když ševce navštíví čert, není to žádná legrace a už vůbec, když nechce 
odejít a začne ševcovat místo ševce. hraje nezávislé divadlo.
Vstupné dobrovolné (doporučené: 50 kč)

Neděle	29.	11.	od	15	hodin	–	ZAHÁJENÍ	ADVENTU	pro	celou	rodinu 
Vstupné dobrovolné (doporučené: 50 kč)
Předvánočně laděné pásmo se skupinou myš a maš plné písniček, do
vádění, zpívání, pohybu, tance a těšení na Vánoce. Zopakujeme si také 
vánoční koledy, povíme si o vánočních zvycích a tradicích a vyrobíme si 
s dětmi vánoční dekoraci. 

Začátkem prosince se můžete těšit na:

Neděle	6.	12.	od	15	hodin	MIKULÁŠSKÁ	NADÍLKA	v	Kulturáčku!
Po zábavném programu pro děti na vás čeká již tradičně nadílka 
od mikuláše, čerta a anděla.
Nadílkové balíčky označené jmenovkou prosíme s sebou.

Více	o	našich	zájmových	aktivitách	na:	www.kulturacek.cz		
nebo:	info@kulturacek.cz,	případně	777	320	390

na Bílé Hoře
program listopad 2015

1.	11.	Dušičkový	koncert v podání smíšeného sboru sv. Jiří z Vraného 
nad Vltavou pod vedením Alfonse Limpoucha. kostel sv. Rodiny, vstupné 
dobrovolné, od 17.00 hod.

1.	 –	 30.	 11.	 Výstava	 –	 „Fotografie	 Ivanky	 a	 Jaromíra	 Čištínových“. 
Oba autoři milují hlavně českou a moravskou krajinu, tato výstava je 
však žánrově bohatší a zahrnuje i fotografie městských zákoutí. Vernisáž 
proběhne 3. 11. od 18.00 hod. v refektáři, výstava je prodejní. Refektář, 
vstup volný.

5.	11.	Pomáhejme	si! – komponované představení pro seniory v podání 
Spolku 2012 (účinkují: monika A. Fingerová, Gabriela míčová a Dana Po
láková). Denní stacionář, vstupné dobrovolné, od 14.30 hod.

12.	11.	Violoncello	a	klavír (účinkují: Vladimír a marek Sůvovi – violon
cello, martin Plas – klavír, na programu C. Saint Saens, S. Prokofjev a dal
ší). Refektář, vstupné dobrovolné, od 15.30 hod.

15.	11.	Koncert	z	děl	J.	J.	Ryby a dalších autorů se sólisty Státní opery 
Praha (koncert podporuje ministerstvo kultury čR). kostel sv. Rodiny, 
vstupné dobrovolné, od 17.00 hod.

20.	11.	Koncert	sopranistky	Pavlíny	Senič	s	doprovodem	Musica	Fes-
tiva	di	Praga (koncert se koná pod záštitou místostarosty mč Praha 17 
Jaroslava hájka). kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné, od 20.00 hod.

22.	11.	Orchestrální	řada	Archioni	Plus pod	vedením	Michala	Macour-
ka (na programu B. Smetana, V. novák a A. Dvořák). kostel sv. Rodiny, 
vstupné dobrovolné, od 17.00 hod.

29.	11. 1.	adventní	koncert – česká mše vánoční od J. J. Ryby v podání 
Břevnovského chrámového sboru pod vedením Adolfa melichara (kon
cert podporuje ministerstvo kultury čR). kostel sv. Rodiny, vstupné dob
rovolné,	od 17.00 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.

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

Domov	sv.	Karla	Boromejského	 program na listopad 2015
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LiStOVáNí:  
Inferno od Dana Browna

Vánoční tvoření:  
adventní věnec 

Divadlo pro děti:  
Pohádka ze staré knihy 

Divadlo pro děti:  
Princezna Zpěvanka 

Travelshow:  
Austrálie – Tasmánie

Vánoční tvoření:  
Výroba ozdob a přání

Setkání s legendou:  
Antonín Jaroslav Liehm

Taneční pro dospělé - 
začátečníci

Taneční pro dospělé - 
pokročilí

Divadlo pro děti: 
Ježibaby z Babína

Svatomartinská zábava 
v Sokolovně Řepy

Výstava:  
Památky nás baví

Scénické čtení na téma světoznámého bestselleru – Inferno od Dana 
Browna.  Tento napínavý thriller v sobě mísí prvky historie, umění, symbolů  
a šifer. Na jevišti se bude odehrávat příběh plný záhad, který se snaží roz-
luštit harvardský symbologista Robert Langdon. Hrají: Lukáš Hejlík a Věra 
Hollá. Délka 55 min. Společenský sál KC Průhon. (vstupné 40 Kč) 

Připravte se na blížící se advent, ke kterému neodmyslitelně patří advent-
ní věnec. Vyrobte si s námi svůj vlastní v přírodním stylu a v oblíbených 
barvách. Pro dvojice dospělý a dítě již od 5 let. Přihlášky a platby nejpoz-
ději do středy 18. 11. v kanceláři č. 2. Akce se bude konat při minimálním 
počtu 5 účastníků. (cena 250 Kč včetně 1 sady materiálu)

Starou knihu nikdo nechtěl, a tak skončí na smetišti. Což o to, knihou stejně 
nikdo už několik let nelistoval, tak akorát se na ni prášilo. Kniha ale ukrývala 
spoustu pohádkových postav, které se tak dostaly do pěkného maléru. Pro 
děti od 3 let. Délka 50 min. Divadlo Matěje Kopeckého. (vstupné 40 Kč)

Princezna Zpěvanka touží stát se nejlepší zpěvačkou na světě. Její plány 
se jí však snaží překazit zlá čarodějnice z Říše Ticha, která celé království 
začaruje. Princeznu mohou zachránit jedině malí diváci, kteří si zazpívají 
nejen v hledišti, ale i na jevišti. Divadlo Evy Hruškové. (vstupné 40 Kč)

Turisty leckdy opomíjený, ale úchvatný ostrov. Tasmánie, kterou najdete 
nedaleko Austrálie, nabízí rozmanité přírodní krásy v podobě tropického 
deštného pralesu. A možná tu potkáte i tasmánského čerta. Cestopisnou 
přednášku s promítáním fotek uvádí jako vždy Filip Šír. Společenský sál 
KC Průhon. (vstupné dobrovolné)

Vánoční atmosféra se začíná rozprostírat všude kolem nás, tak proč si ji 
nevytvořit i doma? Vyrobte si s námi dekorační ozdoby a zároveň potěšte 
své blízké originálním dárkem v podobě vlastnoručně vyrobeného vá-
nočního přání. Pro dvojice dospělý a dítě již od 5 let. Přihlášky a platby 
nejpozději do středy 25. 11. v kanceláři č. 2. Akce se bude konat při mini-
málním počtu 5 účastníků. (cena 250 Kč včetně 1 sady materiálu)

Zajímavé povídání o tom, jak to tenkrát bylo, s významným novinářem, 
filmovým kritikem a publicistou v jedné osobě – Antonínem Jaroslavem 
Liehmem, který letos oslavil 91 let. Vzpomínkový pořad moderuje Vítězslav 
Tichý a Dr. Pavel Taussig. Na závěr dokumentární film o životě A. J. Liehma. 
Připravují WERICHOVCI. Společenský sál KC Průhon. (vstupné dobrovolné)

Výuka tance se základními figurami z repertoáru společenských tanců. 
Kurz vede Martin Dvořák a Zuzana Šilhánová, kteří se řadí mezi světovou 
špičku. Kurz je vhodný pro úplné začátečníky a pro zájemce, kteří si jen 
rádi zopakují základní taneční kroky. Sokolovna Řepy. Více informací  
o kurzech na tel.: 603 483 002 nebo na mailu: dance@dvorak-silhanova.cz

Pravidelné taneční kurzy pod vedením mistrů ČR - Martina Dvořáka a Zuzany 
Šilhánové. Kurz je vhodný pro absolventy základních kurzů a pro zkušeněj-
ší tanečníky, kteří znají pokročilejší figury. Sokolovna Řepy. Více informací  
o kurzech na tel.: 603 483 002 nebo na mailu: dance@dvorak-silhanova.cz

Dvě ježibaby, Klotyldu a Matyldu, jednoho dne navštíví v lese Babíně 
vandrovník Martin. Zlé ježibaby mu namluví, že jsou zakleté princezny  
a pokud je vysvobodí, dostane nejen dukáty, ale také půl království. Mar-
tin jim uvěří a oddaně jim začne sloužit. Jak to všechno nakonec dopad-
ne? Nechte se překvapit. Divadlo bez názvu. (vstupné 40 Kč)

Tradiční podzimní akce bohatá na zábavu, dobré jídlo a pití. K poslechu  
a tanci zahraje hudební skupina Svižná těla. Zájemci si mohou pochutnat na 
lahodném menu včetně svatomartinského vína. Objednávky svatomartin-
ského menu přijímáme nejpozději do 10. 11. 2015. Sokolovna Řepy. (vstup-
né 150 Kč, svatomartinské menu 200 Kč v předprodeji, na místě  399 Kč)

Tajemství restaurátorské práce poodhalí ateliér akademického sochaře  
a restaurátora Jaroslava Jelínka. Unikátní repliky historických památek 
korunují díla jako Chammurapiho zákoník, Hlava Kelta nebo sv. Jan Ne-
pomucký. Přijďte nasát předvánoční atmosféru hlubin času. Prodejní vý-
stava potrvá do konce roku. Galerie KC Průhon. (vstup zdarma)

SOBOTA 16:00

NEDĚLE 15:00

SOBOTA 15:00

SOBOTA 15:00

PONDĚLÍ 18:30

NEDĚLE 15:00

STŘEDA 19:00PONDĚLÍ 18:30 
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Ve stfiedu 30. záfií jsme v Klubu 17 slavili 
8. narozeniny od otevfiení.

Pro návštěvníky jsme si připravili řadu soutěží, tajenku z historie klubu 17 
o ceny, drobné občerstvení a živý Juke box v podání honzy a honzy, kteří 
zahráli prakticky vše, o co byl zájem.
největším lákadlem byla tombola o nejrůznější ceny, a tak prakticky nikdo 
neodešel bez drobného dárku.
Byli jsme moc rádi, že mezi nás opět přišla naše patronka, paní Valerie 
Zawadská a strávila s námi příjemné odpoledne. 

Za osm let působení klubu si dovolíme říct, že již patříme ke stabilní službě 
v nabídce trávení volného času dětí a mládeže zejména Prahy 17. Ročně 
zaznamenáváme v průměru 4 000 vstupů našich klientů prostřednictvím 
250 osob.
Díky stabilní finanční podpoře radnice Prahy 17, mPSV a magistrátu hlav
ního města poskytujeme zájemcům nejrůznější aktivity v průběhu celého 
roku, včetně prázdninových výjezdů. 
Jsme velmi rádi za stávající stav a děkujeme i za roky budoucí.

Za provozovatele Klubu 17
PhDr. Jindřich Kadlec, ředitel Centra sociálně zdravotních služeb

Foto: -ras-

Klub 17 oslavil s dobrou náladou již 8. narozeniny

Jak ten čas letí, si asi uvědomili mnozí řepští pamětníci ve čtvrtek 8. říj
na. Právě v tento den měla široká veřejnost možnost prohlédnout si de
tailně budovu základní školy ve Španielově ulici a zúčastnit se bohatého 
programu, který vedení školy u příležitosti 30. výročí založení připravilo. 
mnozí si ještě pamatujeme, jak před třiceti lety na stále se rozrůstajícím 
sídlišti tato škola otevřela své brány. Současně se školou v ulici Socháňově 
a Laudově se pak stala vzdělávacím místem pro mnoho řepských dětí, 
kterým po celou dobu dávala pevný základ pro jejich další studium.
Během dne tedy návštěvníci měli možnost si projít budovu, vidět vystou
pení žáků, nechyběly soutěže pro rodiče a děti a ukázky práce minulé i sou
časné policie. Celý den byl zakončen slavnostním ohňostrojem.
Věřme, že se den plný oslav povedl a Základní škola Jana Wericha tak 
úspěšně vstoupila do dalších let vzdělávání našich nejmenších.

-ras- Foto: -mish-

Základní škola Jana Wericha oslavila 30 let

milé setkání se uskutečnilo 30. září na řepské radnici. Pro svou výhru si přišly výherkyně, které se 
účastnily soutěže našeho časopisu „Ráno v Řepích“, kterou jsme vyhlašovali již před prázdninami.
Ceny převzaly z rukou starostky  Jit ky Synkové a nechybělo ani krátké povídání o dění v naší městské 
části.
Připomínáme tedy další kolo této soutěže – tentokrát s názvem „Doprava v Řepích“, uzávěrka je již 
10. listopadu!

-ras-

Výherkyně soutěže „Ráno v Řepích“ 
byly oceněny

Foto: -ras-

Foto: -ras-
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Foto: -ras-

Večer 2. října patřil v Řepích muzikálu. V řepské Sokolovně hudební di
vadlo La Scuola působící při Základní škole genpor. Fr. Peřiny uvedlo svůj 
nový muzikál, který měl premiéru již 7. srpna na hradě křivoklátu. Autorem 
hudby nebyl nikdo jiný než miroslav maxant, který na svém kontě má již 
zajímavé projekty z minulosti. mnozí si jistě vzpomenou na muzikál „Břeti
slav a Jitka“ či skvělé představení „Taceo“.
Tentokrát diváci mohli zhlédnout představení s názvem „modrá krev“. 
Příběh nás zavedl do 16. století na hrad křivoklát. na své si přišli zejmé
na milovníci romantiky, protože hlavními postavami nebyl nikdo jiný než 
arci vé vo da Ferdinand II. Tyrolský, který se zamiloval do Filipíny Welserové. 
mnozí by předpokládali, že ona byla chudá dívka. Opak je však pravdou. 
Rod Welserů byl jedním z nejbohatších obchodních rodů své doby a ovliv
ňoval mezinárodní politiku téměř v celé tehdejší Evropě. Problém tedy 
nebyl v penězích, ale v urozenosti. Bylo nemyslitelné, aby si člen rodu 
habsburského vzal za ženu dívku neurozenou. Ale jak už to tak bývá, i his
torie má své výjimky, a tak se skutečně v roce 1557 konala na březnickém 
zámku tajná svatba. Rok poté se Filipíně narodil syn Ondřej a Ferdinand 
svou rodinu přestěhoval na hrad křivoklát. Císař se patrně o nerovném 
sňatku svého syna dozvěděl až po narození svého prvního vnuka. Rozhodl 
se sňatek tolerovat pod podmínkou, že zůstane na veřejnosti utajen. A tak 
Filipínu čekaly roky v odloučení, osamění a čekání na svého muže. A právě 
o nelehkém osudu tajné lásky vyprávěl příběh miroslava maxanta, v režii 

Lucie Fulínové. V představení nechyběly momenty veselé i vážné, vše do
provázeno skvělou hudbou. na závěr celého večera proběhl křest nového 
CD s muzikálovými melodiemi, kmotry se stali starostka Jitka Synková 
a imitátor Petr Jablonský.

CD je možno objednat na internetové adrese www.hudilas.cz
-ras-

Sokolovnu rozezněly muzikálové melodie

Foto: -ras-

Završení celé série Dětské atletické ligy proběhlo v neděli 4. října, po
někud netradičně v sále kC Průhon. Úspěšným mladým sportovcům ceny 
předal samozřejmě „otec“ celého projektu Tomáš Slavata společně se 
starostkou naší městské části Jitkou Synkovou.
Předáno bylo 36 pohárů, které potěšily děti od nejmenších školkových 
kategorií až po sportovce „náctileté“. Ocenění si odnášely všechny děti, 
které se celé série účastnily.
V závěru příjemného odpoledne byla předána dvě horská kola Author 
šťastným výhercům.

Součástí slavnostního vyhlašování byla také dobrovolná sbírka, díky 
které se vybralo 3040 kč. Výtěžek z této sbírky bude poskytnut na nákup 
nového kola pro chlapce, který o své vyhrané kolo přišel kvůli bezohled
nosti svého otce.
nezbývá než poděkovat všem, kteří se na celém projektu podíleli a těšit 
se na sportovní klání opět příští rok!

-ras-

Slavnostní vyhlášení Dětské atletické ligy 2015
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Již podvanácté zve kartografické vydavatelství Žaket na turistický pochod 
Prahou podle mapy, na Pražský minimax.
Ve sváteční úterý 17. listopadu startuje delší trasa o délce 22 km od želez
ničního nádraží PrahaDejvice, z Václavkovy ulice, od 8.30 do 9.15 hodin. 
Taktéž bude připravena kratší trasa o délce 11 km, na kterou je možné se 

vydat od smyčky tramvaje Sídliště Řepy, z ulice na Chobotě, od 10.00 do 
10.45 hodin. 
každý účastník obdrží podrobnou mapu včetně názvů ulic s tratí pochodu 
a slovním popisem trasy – jde se zkrátka podle mapy, trať v terénu není 
nijak značena. na mapě budou uvedeny kontrolní otázky ke správnému 
projití trasy a vyznačena místa, ke kterým se otázky vztahují. Startovné 
je dobrovolné.
Jako vždy delší trasa vyjde z místa nedaleko Vltavy a navštíví nejvyšší 
místo Prahy ve výšce 399,22 metrů nad mořem. Zde pochod končil, ale 
letos zopakujeme loňskou novinku – cíl obou tras bude blíže „civilizaci“ 
na křižovatce Plzeňské a Slánské, v sídle kartografického vydavatelství Ža
ket a blízko zastávek městské hromadné dopravy Bílý Beránek a Slánská. 
Cíl bude otevřen od 12.30 do 15.30 hodin. 

Pro všechny účastníky bude v cíli tradičně připraven teplý čaj, tatranka 
a drobný suvenýr z produkce vydavatelství.
Užijete si všeho – krásy i podivných zákoutí, cest mezi poli i pohledy na 
nejnovější stavby naší metropole. Jdeme za každého počasí.

Těšíme se na viděnou!
Jarmila Němečková

Léto uteklo a jako každý rok jsme byli my, důchodci z Řep a Bílé 
hory, pozváni na tradiční podzimní výlet. Tentokrát jsme si prohlédli 
největší empírový zámek v čechách – kačinu u kutné hory. Zámek 
nechal vystavět Jan Rudolf Chotek v letech 1806 – 1822. Po vymření 
Chotků a protektorátních peripetiích patří zámek od roku 1950 státu 
a je přístupný veřejnosti.
Za organizaci zájezdu patří náš dík Centru sociálně zdravotních slu
žeb v čele s PhDr. Jindřichem kadlecem, mgr. monice čermákové, Ja
ně Štěpánkové a dalším, kteří se zájezdu zúčastnili a vzorně se o nás 
starali.
Díky patří i vedení městské části Praha 17, které na nás pamatuje. 
Budeme mít na co vzpomínat, vždyť i sv. Petr nám byl příznivě 
 nakloněn!

Za Klub aktivního stáří Bílá Hora
Jarmila Vávrová

Pozvánka na turistický pochod Pražský Minimax 2015

Kampak to bylo letos?

Foto: Archiv 

Foto: Archiv Klubu seniorů Řepy

A nebylo to jinak ani teď. když nám Jana Štěpánková z CSZS oznámila, že 
16. září jedeme na výlet na zámek kačina, během chvilky bylo obsazeno 
každé místo v autobuse. 
V den výletu nás přivítala a organizační pokyny vyhlásila Jana Štěpán
ková, rozdali nám pozornost od pana ředitele (vodu a tatranku), monika 
čermáková nás obeznámila s historií zámku kačina a jeho zakladatelském 
rodu Chotků. 

nabití vědomostmi jsme už vystupovali z autobusu. Obdivovali jsme krá
su zámku kačina a rozsáhlého anglického parku. Zámek patří mezi nejvý
znamnější stavby empírové architektury v čechách a jako letní reprezen
tační sídlo si ho nechal postavit Jan Rudolf Chotek v letech 1806–1824. 
Okouzlily nás krásné interiéry, měli jsme velmi příjemnou, hezkou a mla
dou průvodkyni. V závěru prohlídky jsme jí řekli, že jsme z Prahy 17, kde je 
pohřbena hraběnka Chotková, která vstoupila do řádu milosrdných sester 
sv. karla Boromejského, a svůj urozený původ obětovala za péči o nemoc
né. To naše průvodkyně nevěděla a poděkovala nám za informaci. 
Počasí bylo rozprávkově krásné a stejně pohodový byl i náš výletní den. 
Těšíme se na další výlet a děkujeme všem, kteří se o to zasloužili. 

Za vděčné členy Klubu seniorů Řepy 
Ria Szitányiová

Na výlet se vždy těšíme

Ráda bych touto cestou poděkovala strážníkům městské policie z makov
ského ulice, kteří mi dne 11. září 2015 po 15. hodině pomohli.
Pohybuji se pomocí invalidního vozíku, a když jsem v uvedený den šla 
z nákupu, v kopci nedaleko křižovatky s Bazovského ulicí mi přestal vozík 
fungovat. Abych se dostala domů požádali jsme s manželem,(který je ta
ké vozíčkář) o pomoc právě městské strážníky. Ti mi velmi ochotně, i když 
ani já ani vozík nejsme žádný drobeček, pomohli až domů. Bohužel však 
neznám jména ochotných strážníků, a tak jim ještě jednou děkuji alespoň 
touto cestou.

Lenka Vrňáková

Poděkování 
městským strážníkům
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Mateřské centrum Řepík v listopadu
Zdravíme vás z řepíkovské herny a nabízíme plán akcí na listopad. 

hned 5.	listopadu nás navštíví bylinkářka Jitka Volná a bude nám vy
právět o léčivé síle rostlin. V zimním období a sychravém počasí vám její 
tipy jistě přijdou vhod, tak si přednášku nenechte ujít.
O týden později, tedy 12.	listopadu odpoledne nás čeká společné pouš
tění draků. Zveme tímto všechny rodiče i prarodiče s ratolestmi na pláň 
u lesoparku, s sebou si přineste draky – koupené nebo vyrobené a na
studujte zaručené fígle, jak je společnými silami dostaneme na oblohu. 
A možná bude i ohýnek.
největší akce listopadu se odehraje v Řepíku 19.	 listopadu, kdy po
řádáme již druhý hAnDmADE BAZAR. Vyrábějte, chystejte, hlaste se 

k prodeji a hlavně přijďte nakupovat! Určitě u nás seženete třeba něco 
teplého na zimu pro zahřátí a také vánoční dekorace, to vše ručně vyro
bené šikovnými maminkami.
A na závěr měsíce už se budeme chystat na Vánoce. 26.	 listopadu si 
můžete s Anitou vyrobit adventní věnce, popovídat o pečení cukroví 
a zazpívat první koledy.

Samozřejmě probíhá po celý listopad také náš pravidelný program a všech
no potřebné se včas dozvíte na našem webu: mcrepik.webnode.cz a na 
Facebooku.

Těšíme se na vás!
Za MC Řepík Michaela Záleská

Máme 17 nových občánků

Foto: -mish-

Přesně tolik batolátek bylo přivítáno 6. října dopoledne na řepské radnici. Vítání občánků je slavnost, která se týká dětí od 4 do 12 měsíců, ma
jících trvalé bydliště na území naší městské části.  Obřad pro ně připravují matrikářky Odboru občanskosprávního a rodiče dětí se k němu musí 
přihlásit na základě žádosti. 
I tentokrát se celý obřad neobešel bez veselého písničkového pásma. Připravily jej paní učitelky Paulová a Váňová z mŠ Socháňova a program se 
jim moc povedl – alespoň tak lze soudit podle úsměvů rodičů vítaných dětí, které si zcela jistě představovali, jaké to bude, až to jejich miminko 
trochu povyroste a bude se moci také předvést na nějaké besídce.

Přivítáni	byli:
Štěpán Uhlík, Eliška Charousková, Dominik hauf, 
Filip hercík, Vojtěch Dohnal, Jan kačírek, 
melichar čížek, Ema Semecká, Alžběta Škvárová, 
Jakub mařík, Adriana Jarošová, Aneta Pěničková, 
Vlastislav Rouha, marie Richterová, 
kristýna Bógyiová, Dominik Labonek a Rayan Dhifi.

Foto: -mish-

ĊĊĊĊĊĊĊĊĊĊ

Celé slavnosti byla také tradičně přítomna starostka Jitka Synková, jejíž projev 
o láskyplné péči o děti, kterým máme především věnovat náš čas, jelikož až se role 
jednou obrátí, budou to právě naše děti, které nám naši péči vrátí, byl velmi do
jemný. následovala samotná gratulace rodičům narozených dětí, kterým předala 
zlatý přívěsek ve tvaru čtyřlístku a pamětní list. Součástí dárku jsou i fotografie 
a dvd z průběhu celého obřadu a rodiče jej dostanou o něco později.
Ještě jednou přejeme všem zúčastněným rodinám vše nejlepší a hlavně hodně 
zdraví do dalších let v Řepích.

-mish-



Třída O. A připravila dne 30. září pro děti z prvních tříd v ZŠ genpor. 
Františka Peřiny, pracoviště Laudova, společný projekt: „Den přátelství“.
V tento den tomu byl právě měsíc, kdy se děti ze třídy O. A. pravidelně 
potkávají s dětmi prvních tříd 1. F. a 1. G. v prostorách školy, ať už ve 
školní družině, na chodbách školy, na obědě nebo na sportovním hřišti.
Úkolem bylo v každé třídě vytvořit „pavoučky štěstí“ jako projev 
kamarádských vztahů. Cílem akce pak posilovat prosociální chování 
v dětské herní skupině a poznávání nových kamarádů. Děti z nulté třídy 
„usoukaly dlouhou nit“ a vydaly se postupně do třídy 1. F a 1. G, kde si 
společně zazpívaly „kamarádskou píseň“ a zarecitovaly báseň „Pavučina 
štěstí“. Od prvňáčků posbíraly všechny „pavoučky“, které ve své třídě 
vylepily na velkou společnou pavučinu na zdi. Celý den se nesl v duchu 
zábavy, her hádanek, písniček a tancování při kytaře.

Vycházka do aktivního lesoparku
Dne 16. 9. 2015 třídy 2. C a 2. D navštívily, stejně jako řada dalších tříd, 
Aktivní lesopark na Fialce.
Součástí lesoparku je velké hřiště s více než 25 stanovišti – například 
skluzavka, trampolína, houpačky, lanové průlezky, kde si děti nejen do
statečně zasportovaly, ale i odpočinuly. 
V kopci nad hřištěm jsme navštívili i obrovský tobogán, na kterém se 
děti několikrát svezly. Troufám si říci, že ten se jim líbil ze všeho nejvíce.
náš výlet jsme zakončili na ptačí vyhlídce, ze které je opravdu krásný 
pohled na Řepy a okolí.
Počasí nám přálo, děti byly nadšené, a proto plánujeme, že půjdeme 
brzo zas. 

Mgr. Lenka Klufová, 2. C
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Střípky ze ZŠ genpor. Fr. Peřiny

Již tradičně se žáci a pedagogové Základ
ní školy Jana Wericha zúčastnili podzimní 
charitativní akce „Srdíčkové dny“. Prodejem 
magnetů a přívěsků s logem organizace „Ži
vot dětem“ byla získána během několika dnů 
finanční částka 5 871 kč, která bude použita 
na pomoc dětem se závažným onemocněním 
na nákup rehabilitačních a kompenzačních 
pomůcek, na úhradu zdravotnického materiá
lu, speciální výživu nebo rehabilitační pobyty. 
Děkuji všem žákům, jejich rodičům a peda
gogům, kteří dobrou věc podpořili. Zvláštní 
poděkování patří žákům třídy V. A, kteří pod 
vedení třídní učitelky m. Lukavské celou sbír
ku organizovali.

ZŠ Jana Wericha

Pomáháme měnit 
dětské slzy v úsměv

DEN PŘÁTELSTVÍ – „Červený den“ Na nebi hrdého Albionu

V pátek 4. září 2015 před budovou Generálního štábu v Praze 6, 
Vítězné náměstí 5, byla slavnostně otevřena výstava k 75. výročí 
zapojení československých letců do bojů 2. světové války v brit
ském královském letectvu. 
na tuto akci, za přítomnosti náčelníka Generálního štábu Armády 
české republiky, generálporučíka ing. Josefa Bečváře, byla pozvá
na i naše paní ředitelka mgr. Jarmila Pavlišová a žáci školy. Výsta
vy se zúčastnilo 250 žáků školy.

Linda Pitrmanová,  
Viktorie Lautnerová, 9. B

Foto: Archiv ZŠ genpor. Fr. Peřiny
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Již několik let do naší mateřské školy dochází Olga kapková se svými pej
sky a zpestřují tak dětem nabízené aktivity. Canisterapii můžeme vyložit 
jako způsob terapie, která využívá pozitivního působení psa na zdraví člo
věka. nejedná se jen o zdraví tělesné, ale i psychické, dále sebevědomí, 
komunikační dovednosti atd.
Setkávání dětí s pejsky přispívá k jejich všestrannému rozvoji ve všech 
oblastech – rozumových schopnostech	(seznamování se s péčí, potřebami 
psů a také s bezpečným a vhodným chováním ke psům), pohybových do
vednostech	(jemná i hrubá motorika, např. házení míčků, společné spor
tování, kresba, otisky tlapek apod.), citovém rozvoji	 (mazlení, hlazení, 

ohleduplnost, získávání jistoty a pocitu bezpečí), komunikačních doved
nostech	(komunikace se psem, rozšiřování slovní zásoby) a v neposlední 
řadě i ve schopnosti	relaxace (uvolnění napětí, získání psychické rovno
váhy, celkové zklidnění). U dětí s autismem je canisterapie velmi důležitá, 
pejsek je vlastně prostředníkem mezi dítětem a okolním světem, pomáhá 
mu snižovat pocit osamění, snižovat obavu z kontaktu s druhým, projevit 
cit, snížit duševní napětí, navozovat pocit jistoty.
Společně s dětmi se proto vždy těšíme na další setkání s přátelskými a vždy 
dobře naladěnými pejsky a na nové činnosti připravené jejich „paničkou“.

Mgr. Michaela Mikulová, učitelka

Foto: Archiv MŠ Socháňova

Canisterapie v MŠ LAUDOVA se speciálními třídami

V atmosféře babího léta, barevného listí a teplého podvečera, se na za
hradě naší mateřské školky Socháňova konaly 5. října „Dýňové slavnosti“. 
Už když děti přicházely ke školce, kolemjdoucí obdivovali jejich kostýmy 
a dýně. Děti totiž dostaly za úkol přijít v masce skřítka Podzimníčka (u nás 
vyráběla maminka), přinést si dýni (tu zase vyráběl tatínek) a maminky 
upéct něco sladkého (suroviny vybíral, metodicky kontroloval a labužnicky 
ochutnával náš Ondrášek). 
nutno podotknout, že pro nás to byly slavnosti premiérové, o to větší oče
kávání a napětí jsme doma prožívali. Zahrada byla vyzdobena podzimními 
motivy a než jsme si ji stihli pořádně prohlédnout, přicházeli další a další 
skřítci se svými rodiči a dýněmi. mimochodem – dýně – ty byly opravdu 
parádní! klasické strašidelné, veselé, barevné, ve tvaru zvířátek, s vyře

zanou pavučinou a dokonce jsme objevili i „dýni mimoně“! Podzimní  víly, 
které nápadně připomínaly paní učitelky, děti přivítaly a seznámily je 
s úkoly, které na ně byly v zahradě připravené. malí skřítkové si na krk 
pověsili cedulky podle barvy oddělení, které si sami ve školce připravili 
a na ně pak dostávali razítka za splněné úkoly. A tak se děti mohly  vrhnout 
vstříc zdolání pohyblivého žebříku, prolezení skrz housenku, slalomu mezi 
kuželkami s dýničkou na lžičce a ještě několika dalším výzvám, které do
statečně prověřily jejich skřítkovou pohybovou průpravu. Odměnou za spl
něné úkoly pak byla medalie (sušenková dýně) a také teplý čaj a dobroty 
od maminek – štrúdly, buchty, muffiny, koláčky atd. nakonec si děti za 
doprovodu kytary zazpívaly písničku „Táto, mámo pojď si hrát“, kterou se 
ve školce naučily.
To už ale sluníčko zapadlo úplně, a tak na děti i rodiče čekal poslední úkol, 
a to zapálit své dýně, nyní už rozmístěné po zahradě školky, utvořit hada 
a společně si je v téhle kouzelné atmosféře prohlédnout. 
Celé slavnosti se nesly v duchu pohody a radosti, kde nešlo o to, komu to 
více sluší, kdo bude rychlejší nebo kdo přinesl jakou dýni, ale veselit se 
společně s dětmi a strávit s nimi příjemné chvíle v jejich „malém školkov
ském“ světě. 
A na závěr bych chtěla moc poděkovat za skvělou organizaci této akce všem 
paní učitelkám i ředitelce, a můj veliký dík za modré šnečky patří zejména 
paní učitelce Petře a Lence. nebudu lhát, když řeknu, že obavy z nástupu 
do školky jsme měli jako asi každí rodiče veliké, jak to bude naše děťátko 
zvládat, jak se mu tam bude líbit, najde si kamarády? musím ale říct, Petra 
s Lenkou svým láskyplným, profesionálním, tvůrčím i humorným přístu
pem si toho našeho malého skřítka Podzimníčka naprosto získaly… A za 
to jim patří velký dík!

Malvína Brychová

Když se dýně vydaří, světýlko se rozzáří

Sobota 3. října byla netrpělivě očekávaným dnem třídy „červená“ a „zele
ná“ kytička mateřské školy Socháňova.
Už v 10 hodin se na louce před řepským úřadem začaly scházet děti v do
provodu svých rodičů a především draků rozličných barev a tvarů. modrá 
obloha sice zpočátku mnoho větru neslibovala, avšak nakonec jsme se 
dočkali nejen větru, ale i vyvrcholení v podobě připravených sportovních 
disciplín, odměn a diplomů. Děti běhaly po louce, tatínkové a maminky po
máhali. nálada byla výborná.
Pro někoho možná maličkost, ale v každém případě příjemně strávená ví
kendová „dvouhodinovka“ a netradičně pojaté seznámení s novými dětmi 
a jejich rodiči.

Hana Karešová, učitelka MŠ

Podzimní drakiáda v MŠ Socháňova

Foto: Archiv MŠ Socháňova
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V sobotu 10. října se konala již potřetí akce roku pro všechny jezdce BmX. 
Závod, kde jde především o to se potkat s kamarády, zahodit celoroční 

 rivalitu, zajezdit si pro radost, popovídat si a vzpomenout si na kamaráda, 
který zůstane u nás v srdci navždy. Ti, kteří ho znali, určitě vědí, že by si 
to takto přál. historicky se jel první ŽEnDA RACE v roce 2013, kdy nás Ro
bin opustil, jako spontánní vzpomínka s myšlenkou, že se vybere něco pro 
oddělení Fn motol, dětské onkologie, kde se Robin léčil. Závodu se účast
nilo 214 závodníků a vybralo se neuvěřitelných 109 889 kč. V roce 2014 
se závodu účastnilo 228 závodníků a vybralo se 92 700 kč. Průběh závodu 
je vždy postavený tak, aby každý jezdec předvedl své maximum. Přestože 
závod není důležitý pro žádný seriál, nejede se o tituly, vždy se všichni 
vyhecují na 100% a je prestižní záležitost vyhrát. Spousta jezdců si sáhne 
na své dno a několik dní po závodě ještě cítí všechny svaly v těle a to je to, 
co dělá tento závod unikátní. To je to pravé uctění památky Robina. V le
tošním roce se závodu účastnilo 221 závodníků z čech, moravy, Slovenska 
a Polska. nedílnou součástí závodu je i letos sbírka pro Fn motol dětské 
onkologie na podporu boje s rakovinou. V letošním roce se povedlo během 
dne vybrat částku 101 434 kč. Všem patří obrovské Díky za to, že ukázali 
charakter a je vidět, když se chce, jde to. Během dvou let a tří závodů se 
podařilo vybrat celkem 304 023 kč.

Lukáš Tamme

Foto: Archiv

Celoroční úsilí našich nejmenších bylo letos završeno hned dvěma tur
naji, které se konaly 12. září v Praze Bohnicích a 26. září v Pardubicích. 
Pro tuto věkovou kategorii (do 10 let) je ideální variantou pálkovacích 
her tzv. T ball, se základy softballových pravidel, ale s odpalováním 

měkkých míčů ze stativu. naše softballová přípravka (nebo také Bee
ballisté) se letos zúčastnila celkem tří turnajů celoroční soutěže ve 
2. lize. Děti získávaly herní zkušenosti, které jistě zúročí v dalších le
tech své sportovní kariéry.

Letos jim byla jistě nejsladší odměnou perníková 
 medaile, jak jinak než z Pardubic.

Své zkušenosti po dlouhém úsilí letos zúročila naše následující věková 
kategorie, a sice tým žákyň (do 13 let). Ty se tuto sezónu zúčastnily 
rovněž 2. ligy, ale již v „plnohodnotného“ softballu. Ten se od příprav
ky liší především v nadhozu. V této oblasti se naše dívky zdokonalily 
nejvíce, naopak rezervy máme stále ještě v útoku na pálce. naštěstí 
nám to nezabránilo vyhrát celoroční soutěž a svojí snahou a pílí se 
družstvo zasloužilo o postup do Extraligy žákyň pro sezónu 2016.
následující věková kategorie, kterou jsou kadetky (do 16 let) půso
bila letos v omezeném počtu hráček, což bylo jistě jedním z důvodů, 
proč jejich celoroční úsilí také ve 2. lize nestačilo na stupně vítězů, 
ale „pouze“ na 4. příčku. Do další sezóny již nastoupí posilněné o naše 
odrůstající žákyně a všichni věříme, že budou mít také více štěstí.

Za kolektiv trenérů ZŠ JW Storms Řepy 
Andrea Merxbauerová

ŽENDA RACE 2015 – Memoriál Robina Ženíška

Softballové úspěchy oddílu ZŠ JW Storms Řepy

Úspěšný tým žákyň postupující do Extraligy.

Tým kadetek obsadil pěkné 4. místo.

Radost z krásného závodu byla na všech vidět.
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Naši senioři  
opět úspěšně sportovali
Opět po roce jsme vyrazili na velmi oblíbený III. ročník Sportovních her 
seniorů v nejrůznějších disciplínách. Pořadateli byla městská část Praha 6 
a FTVS Uk (zvaná Sorbona). klání 173 seniorek a seniorů se konalo za pěk
ného počasí na hřišti vedle Vozovny Vokovice a v přilehlých prostorách. 
Při této akci je téměř zázrakem dostat se mezi vítěze na „bednu“. musí 
vám být sice přes 60 let, ale nejsou vypsány žádné věkové kategorie jako 
na Sportovní olympiádě. Prostě si to tady rozdají „holky s klukama“ v jed
né jediné vypsané kategorii, v sedmi disciplínách. V každé disciplíně star
tovala více než stovka borců. 

nejlépe se v kategorii pétanque vedlo našim seniorům mírovi Ptáčkovi 
a Pavlovi holoubkovi. Oba porazili daleko zkušenější hráče a hráčky z Úně
tic, Prahy 1, 6, 8, 13, kteří pétanque hrají několik let a mají za sebou de
sítky turnajů i soutěží. Řepský úspěch hráčů druhé pražské ligy pétanque 
korunoval třetím místem náš Pavel holoubek.	

Fantastickou výhru v minigolfu vybojoval ostřílený borec, Lojza Řezník. 
Druhé místo v kroketu získal překvapivě opět míra Ptáček. 

Josef Procházka

Foto: Archiv KSŘ

Foto: Archiv KSŘ

Alois Řezník – 1. místo minigolf.

Miroslav Ptáček – 1. místo pétanque a Pavel Holoubek –3. místo pétanque.

Zážitkový kurz

Dne 29. září odjeli žáci ze všech devátých tříd a žáci 8. A se svými 
třídními učitelkami na zážitkový kurz do Rekreačního střediska Bře
zová. Tam na nás čekali instruktoři Tomáš a Razas. Provedli nás po 
celém areálu a po krátkém seznámení jsme se vrhli na adrenalin! Za
žili jsme spoustu vzrušujících zážitků, například paintball, skok do 
neznáma, airsoft, horolezeckou stěnu a mnoho dalšího. To, že jsme 
sehraní a dokážeme se dohodnout, jsme si dokázali v teamparku, kde 
jsme byli ohroženi pádem do ledové vody. Při některých aktivitách 
jsme si sáhli až na dno svých sil a zjistili jsme, jaké jsou naše doved
nosti. Prožili jsme tady krásné tři dny a nechtělo se nám domů.

Linda Pitrmanová, Aneta Pokorná, Viktrorie Lautnerová, 9. B

Foto: Archiv ZŠ genpor. Fr. Peřiny
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Špetka z historie vzniku dopravy v Řepích

Nádražní budova po roce 1937, kdy nesla název Řepy.

Nápis na boku autobusu dokládá jeho trasu Košíře – Řepy – Sobín.

Tramvajová smyčka na Bílé Hoře za první republiky.

Na nové trati byl důvod zapózovat pro fotografa.

máme tady listopad a jak praví stará pranostika – „na svatého martina 
kouřívá se z komína“. Já dodávám, že i z komínů vláčků projíždějících 
naší obcí. V historických materiálech k tomuto měsíci jsem našel datum 
12. listopadu roku 1924, kdy po různých dohadech, zda budova nádraží 
je řepská či zličínská, došlo k jakési shodě a stanice byla pojmenována 
smírně na ŘepyZličín. Tato trať, která vznikla v roce 1872, vedla z praž
ského Smíchova přes naší stanici do hostivic. V roce 1937 se název nádraží 
přejmenoval jen na Řepy. Poté znovu ŘepyZličín a následně zase jen Zli
čín. Polemiku názvů bych nechal stranou a spíš bych potěšil ty z vás, kteří 
mě stále vybízíte k publikaci historických snímků. Vaše přání tímto plním 
a dokonce nezůstaneme jen u vláčků, ale také u tramvají a autobusů. 
Tramvajové spojení z Prahy do Řep, tedy na konečnou Bílou horu bylo vy
budováno již za první republiky. Původně tato trať v roce 1911 vycházela 
z pražských Střešovic, vedla okolo hradu na Pohořelec. Roku 1923 byla 
prodloužena k Břevnovskému klášteru sv. markéty a po té v roce 1928 na 
Vypich. několik málo pamětníků ještě dodnes vzpomíná, jak tuto cestu 
nejdříve do Břevnova a později na Vypich v jakémkoliv ročním období, 
mnohokrát ve vysokých sněhových závějích, denně absolvovali. nejen 
dospělí, kteří se za prací dopravovali do Prahy, ale i řepští studenti, na
vštěvující měšťanku a následně gymnasium v Břevnově. Velkou úlevou 
pro ně byl rok 1937, kdy tato trať byla prodloužena na Bílou horu.
Snad prvním autobusovým spojením obce s Prahou v roce 1927 byla 
linka vedená z košíř přes Řepy do Sobína, provozovaná tehdejší 
dopravní společností z Prahy VII. Tak jak byla s velkou slávou uvedena 
do provozu, tak následně za pár týdnů zanikla, a to pro neplatnost kon
cese dopravce.

Jaroslav Hájek, zástupce starostky
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Ulici tohoto názvu nalezneme v domkové zástavbě horních Řep. Vede 
severojižním směrem z čistovické do Opukové. Odbočuje z ní hořov
ského ulice a protíná krolmusovu. název nám má připomenout zaniklé 
řemeslo – kartounářství. kartounáři byli dělníci v manufakturách na 
výrobu potištěných bavlněných látek – tzv. kartounkách.
Centrem této výroby bylo především Liberecko. V Praze to byly tehdej
ší okrajové čtvrti Smíchov, karlín, holešovice a Libeň. když v polovině 
19. století začaly stroje nahrazovat ruční práci, docházelo k hromadné
mu propouštění zaměstnanců a snižování mezd. To vyvolávalo mezi kar
tounáři nepokoje ve formě stávek či ničení strojů a vybavení dílen. Pro
testy samozřejmě neměly dlouhodobě vliv na technický pokrok, avšak 
do budoucna signalizovaly radikalizaci této sociální skupiny.
Ulice byla pojmenována po 2. světové válce a to jako Ivana Olbrachta. 
Současný název získala po roce 1968, kdy se Řepy staly součástí hlav
ního města.

Jan Bösser

Kartounářů
řEPY – PraHa 6

Foto: Jan Bösser

Začátek naší trasy je poblíž zastávky „hlubočepy“ tramvají 12, 14 a 20. 
Za viaduktem se napojíme na cyklistickou stezku, kde již uvidíme znače
ní naučné stezky. Jednotlivé tabule nám přiblíží jednak geologický vývoj, 
ale také zajímavosti z botaniky či zoologie. neméně zajímavé jsou tabule 
věnující se historii, uvidíme i fotografie z barrandovských teras z období 
první republiky, tedy doby, kdy zde chvíle volna trávila pražská smetánka. 
Jednotlivé tabule jsou zajímavé zejména „kontrolními otázkami“, na kte
rých si můžeme ověřit, jak pečlivě jsme text přečetli. 
Stezka nás zavede podél trati do malé Chuchle. Zde stojí za pozornost are
ál bývalých lázní. Léčivý pramen zde byl totiž zachycen již v 18. století. 
Léčivou vodu si nechávala odsud vozit již marie Terezie.  na přelomu 18. 
a 19. století zde vznikly lázně, o jejichž rozvoj se zasloužil i převor zbra
slavského cisterciáckého kláštera – Theodor Schönfeld. Později však byla 
léčebná účinnost zdejší vody zpochybněna, a tak místo začalo upadat v za
pomnění. místní lázně střídaly svá pojmenování jako Fuchsbad, Theodors
bad, později se ujal název kuchelbad. Dnes stojí za povšimnutí tři budovy 

z bývalého lázeňského komplexu. Jedná se o čp. 45 – budovu v pozdně 
barokním slohu se sochou Panny marie, která je nejstarší z celého souboru 
staveb, jež k lázním náležely. Budova čp. 43 nese nápis VILA mARIA a své 
jméno dostala podle manželky přírodovědce dr. Lva Uherka (1866 – 1890). 
Jednalo se o německy píšící spisovatelku marii Ossip. Právě do tohoto do
mu jezdil na letní byt básník Jaroslav Vrchlický, kterého zde hojně navště
vovali i jeho umělečtí přátelé jako J. V. myslbek, J. S. machar nebo Otýlie 
Sklenářová – malá. Třetí stavbou z komplexu lázeňských budov je čp. 42 
– tedy bývalý lázeňský hostinec. Až se pokocháme místy bývalých lázní 
a případně si prohlédneme také barokní kostelík narození Panny marie, 
vydáme se prudce do kopce po žluté turistické značce k mariánskému 
prameni. Turistická značka nás povede lesem dále až k malé lesní ZOO, kde 
je o víkendech v provozu občerstvení. Zde je možné si prohlédnout zde 
žijící lesní zvířata. Děti potěší i malé hřiště.
Po prohlídce pokračujeme stezkou dále, ta nás dovede až k velkému 
„ Areálu zdraví“. Zde si na své na velké zelené louce přijdou děti i dospělí, 
najdeme tady spoustu dřevěných atrakcí, které potěší všechny věkové ka
tegorie. nechybí zde ani malá dětská lanovka. 

Potom už pokračujeme po zpevněné cestě stále z kopce dolů, za chvíli se 
před námi již objeví první domky Velké Chuchle. Pohodlně dojdeme na za
stávku autobusu, který nás zaveze zpět na Smíchovské nádraží. -ras-

Foto: -ras-

Výlet – Putování Chuchelským hájem
Dnes vás pozveme na výlet velmi nenáročný. Ujdete jen asi 6 km, přesto by se tato trasa mohla stát příjemným zpestřením 
víkendového odpoledne. Půjdete po naučné stezce pod Barrandovskými skalami, projdete přes Chuchelský háj, cílem pak bude 
Velká Chuchle, odkud se autobusem vrátíte zpět. Vezmete-li s sebou děti, určitě neprohloupíte. Právě naše nejmenší jistě potěší 
lesní mini ZOO, na kterou cestou narazíte. Cestu zvládnete i s kočárkem.

Foto: -ras-



NABÍDKA KURZŮ KC PRŮHON  
PRO šKOlNÍ ROK 2015 – 2016
HUDBA, TANEC, DIVADLO
•	 sólový	zpěv,	sborový	zpěv - pro 

děti od 6 let, lektorka Mgr. MgA. Eva 
Kováříková 45 min / 1800 Kč)  

•	 sólový	zpěv	(klasika,	populár) - pro 
děti od 6 let i dospělé (45 min / 
1800 Kč děti, 2800 Kč dospělí)

•	 klavír,	keyboard,	flétna,	klarinet,	
saxofon,	housle,	kytara,	bicí	- pro 
děti od 6 let (podle nástroje) i pro 
dospělé (45 min / 1800 Kč děti, 
2800 Kč dospělí)

•	 hudební	přípravka - pro děti 5 až 8 
let (45 min / 1000 Kč) 

•	 PIŠKOTKY - tanec a balet pro děti 
od 5 let (120 min / 1200 Kč)         

•	 akrobatický	rock‘n‘roll - přípravka 
pro děti 6 až 12 let (60 min / 900 Kč)

•	 SEDMIKRÁSKY - mažoretky pro 
dívky od 5 let (60 min / 900 Kč)       

•	 STONOŽKA - dramatický kroužek 
pro děti od 6 let (90 min / 900 Kč)   

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

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

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

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

•	 sochařská	tvorba	- pro starší děti  
a pro dospělé (120 min / 1440 Kč 
děti, 2160 Kč dospělí) - lektor  
ak. sochař Vojtěch Malaník 

•	 malířská	tvorba - pro starší děti  
a pro dospělé (120 min / 1440 Kč 
děti, 2160 Kč dospělí) - lektor  
ak. sochař Vojtěch Malaník 

•	 fotokurz:	začátečníci - pro dospělé 
– vhodné pro úplné začátečníky  
s vlastní zrcadlovkou  
(60 min / 2000 Kč za 10 lekcí) 

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

(45 min / 600 Kč)
•	 aerobik	a	gymnastika	pro	dívky  

- 7 až 11 let (90 min / 1200 Kč) 
•	  sportovky - pro kluky i holky  

6 až 9 let (90 min / 900 Kč) 
•	 cvičení	pro	dospělé	- fit camp,  

bosu core, bosu dynamic,  
kalanetika, pilates, zumba  
a power jóga (60 min / 70 Kč)     

•	  jóga - Integrální jóga, Jóga  
v denním životě - pro dospělé  
(90 + 15 min / 1200 Kč)

•	 	jóga	proti	bolestem	 
zad	a	kloubů	- pro dospělé  
(90 + 15 min / 1200 Kč)

•	  jóga	těhotenská,	jóga	poporodní	
(60 min / 1200 Kč)   

PRO	NEJMENŠÍ	 
•	 cvičení	pro	rodiče	s	dětmi okolo  

2 let (45 min / 800 Kč) 
•	 ŠIKULKY - výtvarná výchova pro 

rodiče s dětmi okolo 2 let  
(60 min / 1000 Kč) 

•	 BROUČEK - kombinovaný program 
pro děti od 2 let  
(blok 3x 60 min / 150 Kč)

 JAZYKY   
•	 angličtina,	němčina,	francouzšti-
na,	italština - pro dospělé  
(90 min/ 1800 Kč)

•	 	čeština	pro	cizince	- pro děti  
školního věku a pro dospělé  
(60 min / 1400 Kč)  
(s výjimkou francouzštiny začínají 
jazyky od října)

TURISTIKA   
•	 ŤAPKA - turistický oddíl pro děti  

od 6 let (60 min / 800 Kč) 

Kulturní	centrum	Průhon,	Socháňova	1220/27,	163	00		Praha	6	-	Řepy,	telefon:	601	324	846,	e-mail:	kurzy@pruhon.cz,	www.pruhon.cz
vstupenky@pruhon.cz,	tel.:	601	324	852	|	produkce@pruhon.cz,	tel.:	601	324	849	|	pronajmy@pruhon.cz,	tel.:	724	057	699

VÝSTAVA:
PAMÁTKY MÁME RÁDI

04.11.-31.12.2015
A4_kurzy_Listopad_2015.indd   1 25.10.15   2:12
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SLUŽBy
•  ELEKTRIKÁŘSKÉ	PRÁCE	–	Erben: opravy i rekonstrukce, 

osvětlení, zásuvky atd., www.elektrikarerben.cz 
 Tel.:	604	516	344

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

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

•  Hájek	–	zedník	živnostník. 
Provádím	veškeré	zednické, obkladačské, malířské 
a bourací práce s odvozem sutě. Rekonstrukce bytů, 
kanceláří a domků. Okolí Prahy 5, 6. Tel.:	777	670	326

•  FIRMA	ŠEFL	PROVÁDÍ odstranění tapet, štěrkování 
panelů, malování, lakování. 
 Tel.:	235	311	433,	728	990	267

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

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

•  Firma	VRŠEK	–	PODLAHÁŘSKÉ	PRÁCE, včetně so+ne 
(PVC, koberce, plovoucí podlahy, korek). Tel.:	737	409	197

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

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

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

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

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

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

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

•  PŘIJMEME	PRODAVAČE	V	ARMYSHOPU	NA	BÍLÉ	HOŘE,	
čistovická 15. Prac. Doba Po – Pá, 15 – 19 hod. Vhodné 
pro důchodce.	www.e-armyshop.cz		 Tel.:	776	290	619

•  NABÍZÍME	OPRAVY	A	REKONSTRUKCE	BYTŮ,	byt. jader 
a domů, výstavbu a rekonstrukce rod. domů. Vše „na 
klíč“, tzn. vč. navazujících profesí. Zvláštní zaměření 
na instalatérské a topenářské práce. 3D návrhy 
a vypracování dokumentace. Záruka kvalitní práce. 
www.ikuzma.cz	 Tel.:	604	845	482

•  	 	 	 	 	 	 !!	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

•  PŘEVODY	DRUŽSTEVNÍCH	BYTŮ	DO	VLASTNICTVÍ, 
prohlášení nemovité věci, zakládání SVJ, zaměřování 
bytů	 Tel.:	724	304	603

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

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

•  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	PRO	DOSPĚLÉ,	DĚTI,	MATURANTY, příprava 
na PET, kET, FCE, Skype English. www.english1to1.cz,  
	 Tel.:	737	337	445

•  QUICK	HELP	–	RYCHLÁ	POMOC	PŘI	STUDIU	ANGLIČTINY 
nebo s domácím úkolem.	 www.english1to1.cz

•  CALL-ENG	–	NĚKOLIKAMINUTOVÉ	LEKCE	PO	TELEFONU 
s rodilým mluvčím. nedáme vám šanci se neučit!  
	 www.english1to1.cz

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

•  KUŘÁCI	–	ODVYKNETE!	 Tel.:	224	214	617,	604	207	771

•  AUTOSERVIS	VRÁNA,	masarykova 295, Rudná. 
Servis vozů všech značek, www.autovrana.com.	
	 Tel.:	603	117	059

•  PRAKTICKÝ	LÉKAŘ	MUDr.	HELENA	BLATNÁ	OTEVÍRÁ	
NOVOU	ORDINACI v Řepích od 16. 11. 2015. Španielova 
1280/28 – přízemí. Registrace pacientů 8 – 16 hod. 
 ordinace.helena@seznam.cz

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

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

•  SLUŽBY	KUBÁT	–	MALÍŘSKÉ	A	ELEKTRIKÁŘSKÉ	PRÁCE,	
úklid (čištění koberců, sedaček, mytí oken, atd).		
	 Tel.:	603	741	155

•  KADEŘNICTVÍ	GABRIELA,	Nevanova	1041/8,	Řepy.	
Pracovní doba dle objednání. Gabriela	736	765	368, 
koisova.gabriela@seznam.cz. Kristýna	777	259	271,	
prodloužení vlasů od 6o kč/pramen – keratin.  
Při pravidelných návštěvách každá pátá s 20% slevou. 
 www.kadernictvigabriela-repy.cz

•  STROJOVÉ	ČIŠTĚNÍ	za	rozumné	ceny.	koberce, sedačky, 
křesla, matrace a ruční mytí oken. Dále provádíme 
tepování interiérů vozidel. Cena po dohodě a podle 
rozsahu zakázky.  Tel.:	733	291	897

•  NABÍZÍM	DOUČOVÁNÍ	MATEMATIKY učiva gymnázia 
a ZŠ. Absolvovala jsem mFF Uk, učila desítky let 
na gymnáziu, nyní jsem v důchodu. Výuka Laudova ul., 
200 kč/60 min.  Tel.:	605	208	778

ZAMĚSTNÁNÍ

•  HLEDÁME	SPOLEHLIVOU	PANÍ	NA	ÚKLID	RODINNÉHO	
DOMKU	VE	ZLIČÍNĚ.	Jednou nebo dvakrát týdně. Vhodné 
i pro mladší důchodkyni. Pokud budete mít zájem, pište 
sms nebo volejte. Tel.:	605	048	096,	702	023	603

•  Přijmeme	automechanika.	 Tel.:	235	316	878

ByTy
•  KOUPÍM	BYT	1+1	NEBO	2KK	V	ŘEPÍCH.	Tel.:	603	238	274

OSTATNÍ

•  PRONAJMU	GARÁŽ	V	GARÁŽÍCH	U	PRŮHONU	–	
dlouhodobě cena 1900 kč/měs.	 Tel.:	603	229	014

•  PRONAJMU	GARÁŽ	OV	UL.	MAKOVSKÉHO,  
2000 kč/měsíčně.			 Tel.:	728	032	100

•  PŘENECHÁM	VYBAVENÝ	KOSMETICKÝ	SALÓN	V	ŘEPÍCH.	
	 Tel.:	603	238	274

JIŽ I V ŘEPÍCH

DELIKATESY 
VÍNO ✻ DÁRKY

Obchod s potravinářským a dárkovým zbožím

Otevřeno po – pá od 11.00–14.30, 15.00–19.00, So 9.00–12.00

Makovského 1223 (oranžová pasáž), Praha 17-Řepy

Tel.: +420 606 764 011 • e-mail: zarjan@seznam.cz 
http://delikatesyvinodarky.cz

Nabízíme pracovní pozici SKLADNÍK
●  ŘP sk. B, sk. C a C+E výhodou, na VZV není 
podmínkou.

●  Vhodné i pro důchodce, bývalé řidiče nebo 
část. invalidní důchodce.

●  Nadstandardní příplatky za víkendy, svátky 
a práci v noci.

●  Zaměstnanecké výhody, flexibilní prac. doba.
●  Místo výkonu: Zličín. Nutná fyzická zdatnost.
●  Nástup ihned, tel.: 608 323 007.
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OPRAVY PRAČEK – LANSDORF
Praha-Řepy, Krolmusova 348/25

  Tel.: 602 266 384, 235 316 609  
  E-mail: jirilansdorf@seznam.cz  

Příjem zakázek nepřetržitě!

HODINOVÝ MANŽEL
údržbářské, truhlářské, montážní práce

výměny kuchyňských desek a dvířek
časově se přizpůsobím (i víkendy)

POCTIVOST, PRECIZNOST, DOCHVILNOST
www.ceskyremeslnik.eu

Tel. 775 343 393

mobil: 603 421 185
telefon: 257 950 255
www.gelingen.cz

Rekonstrukce, 
bytová jádra, 

koupelny, byty 

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.

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s.
pořádá pro uchazeče o studium ve školním roce 2016/17 

        WWW.MENSAGYMNAZIUM.CZ
257 328 786
603 801 321

Španielova 1111/19, PRAHA 6 – Řepy

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – ukázkové hodiny, prezentace o škole, hlasovací zařízení, práce studentů 
TESTOVÁNÍ IQ
HERNÍ ODPOLEDNE – šachy, go, dáma, piškvorky, bridž, řečnický kroužek aj. 

2. 12. 2015 a 3. 2. 2016, 10 – 15 hod. 
MG je jediné osmileté gymnázium v republice, které vzdělává mimořádně nadané 
studenty, kterým poskytuje nadstandardní péči s přihlédnutím k jejich zvláštnostem a 
handicapům. Zřizovatelem školy je Mensa ČR. 

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

Ve školním roce 2016/17 otevíráme jednu primu (pro uchazeče z 5. tříd ZŠ). 

Rehapo-masáže
Rehabilitace a masáže – odborná 
péče o Vaše záda a pohybový aparát 
fyzioterapeutkou s bohatou praxí. 
Sleva na první ošetření, výhody pro stálé 
klienty!!!

Více na www.rehapo-masaze.webnode.cz 
nebo tel. 605 429 476

Jedná se o nadstandardní péči,  
kde zákazníci naleznou 
profesionální ošetření 
a individuální přístup.

Adresa: Zrzavého 1084/14, 
Praha 6 - Řepy, 
prostor Elite studia

Ka�dý ètvrtek Vás zveme na kurzy Objevování
køes�anství. Je to netradièní kurz pro lidi, kteøí se
chtìjí dozvìdìt, o co v køes�anství jde,  kým je Je�í�,
proè pøi�el a co to pro nás znamená.

www.pochoden-praha.cz
Více informací a pøihla�ování na

Ka�dý ètvrtek od 18:30

PSYCHOTERAPIE
Individuální, párová, rodinná
Výchovné problémy, školní neúspěšnost
Těžké životní situace
Přímá platba.
Praha 6 - Dejvice nebo u vás doma
Tel.: 739 021 610



INZERCE

29

ÚPRAVY A OPRAVY ODĚVŮ
Šití a pletení na zakázku

Čistírna oděvů a kůže
 Prodej dámské módy

www.PLETENA-MODA.cz

Pasáž Makovského 1143, Praha 17-Řepy 
PO – ČT 10.00 – 18.00

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 :)

AUTOSKLO
BÍLÁ HORA

Pavel Černý

VÝMĚNY VŠECH OKEN ZDARMA!!! na pojistnou událost
Doubravínova 335/26, 
163 00 Praha 6-Řepy
Pondělí až pátek: 9–18 hodin 
(nebo dle domluvy)
Tel. i fax: 235 311 411 
Mobil: 774 000 092, 774 000 093
autosklobilahora@seznam.cz 
www.autosklobilahora.cz

NAŠE SLUŽBY 
POSKYTUJEME 
PRO VŠECHNY 
TYPY OSOBNÍCH 
I NÁKLADNÍCH 
VOZŮ / VČETNĚ 
TIR A BUSŮ 
AKCE A SLEVY 
PRO FIRMY

Při výměně lepeného čelního skla:
Občerstvení Stěrače BOSCH nebo Dálniční známka 2015 

v ceně 150 Kč

+

Rekonstrukce koupelny
Vybudování podkroví
Rekonstrukce bytů

včetně veškerých instalací
Za Mototechnou 1114, Praha 5-Stodůlky
tel: 602 318 551     www.stavbyjz.cz

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

Kosmetické studio GERnétic

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

www.studddddddddioioioiiiiiiiioioiioi gernetic.cz

Novinka pro Vaši krásu
Ošetření s alginátovou maskou

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

SALON PRO PSY
DANA JEDLIČKOVÁ

Žalanského 31/34, Praha 6 – Řepy
www.salon-pro-psy.cz

Tel.: 777 182 280
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Ú K L I D O V É  P R Á C E

JAN BÖSSER
Žalanského 36/29, 163 00 Praha 6

tel.: 603 423 612 • bosser@volny.cz

Mytí oken • čištění koberců • úklid po 
malířích • běžný úklid • voskování podlah 

malování • lakování

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

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

OPRAVY ELEKTRONIKY A PRAČEK
251 610 329   www.opravujeme.cz

EKO-Kopecký, s. r. o. • Na Chobotě 1344/4, Praha 17-Řepy
Telefon: 777 151 141, 242 449 082 

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

Kompletní účetní služby 
Správa nemovitostí

školka MODŘÍNEK

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

■  příznivé ceny – měsíční paušál 
(7–17:30 hod.) 6 500,- Kč, 
možnost zkrácených docházek

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

Prodlužování řas značkou 
VIOLET LASHES 
a kosmetické služby renomované české značky 
FOR LIVE & MADAGA. 

Cena první aplikace 1 200,-
(včetně doplnění do 14 dnů ZDARMA)

Kosmetické ošetření 450,-

Více na www.violetbeauty.cz 
nebo tel.: 777 970 700
Zrzavého 1084/14, 
Praha 6 - Řepy, 
prostor Elite studia

SLEVA 
30%
z montáže

Po předložení tohoto kuponu

inz HAR 60x33 Repy.indd   1 24.02.15   17:57

ŽALUZIE
SÍTĚ PROTI HMYZU

Dlouholetá praxe – 23 let na trhu!

Kvalitní a odborná montáž přímo od výrobce!
Záruka 36 měsíců!

www.har.cz 
Tel.: 777 208 491 •  E-mail: info@har.cz
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e-shop prodejna sklad

WWW.PENTA.CZ

na počkání

sleva platí
do konce listopadu 2015

Kupón vystřihněte 
a předložte při odběru 

zboží na pobočce
Praha Řepy

K
ód

: 1
1-

Li
st

op
ad

KUPÓN

Na sortiment
značky G21

Sleva bude odečtena ze zobrazených cen.

6 999,- 238,-  782129

Samolepící hodiny G21 
Fashion style

Pistole G21 Hot bee 44 cm
bubínkový zásobník na 10 nábojů

399,-

Hrablo SnowXpert Fiskars
Výška: 152 cm, šířka: 54.5 cm

569,-690733 6395312 6008120

Odšťavňovač G21 
Gourmet horizontal
Otáčky: 75 ot./min

Informace	o	inzerci	v	Řepské	17:	www.repy.cz		
linhartovam@repy.mepnet.cz, tel.: 234 683 531, 720 524 688

Masáže | Kosmetika  |  Depilace  —  ve Vašem blízkém okolí

      Aroma masáž, 90 min
                                sleva 100,- Kč — nyní 650,- Kč

Akce na měsíc listopad

www.masaze-cocopalm.cz           tel. 731 110 950

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

verze_listopad.pdf   1   10/12/2015   1:20:41 AM
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Nové
fitness

v
OC Řepy

299 Kč
Cena od

měsíčně
Zkušební cvičení zdarma!

Otevřeno
24h denně,7dní v týdnu pro registrované členy.

Předprodej 

zahájen!
členství 

DrFit – Fitness
OC Řepy (5. patro)
Makovského 1392/2b
Praha 6–Řepy

Mobil: 731 042 424
E-mail: info@drfit.cz
Youtube: DrFit - fitness
facebook.com/drfitpraha

www.drfit.cz

Otevíráme
11.11.2015

v 17 hod.
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