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Ať i k vám zavítá Mikuláš

s čertíky a nadílkou a pak 
již přejeme

veselé Vánoce a šťastný nový rok!
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Milí čtenáři,
na letošní advent se opravdu těším. Za uplynulý rok jsem měl možnost zúčastnit se mnoha společen-
ských akcí a k realizaci některých dokonce i přispět. Všechny byly vydařené a plné nadšení a dobré 
nálady. Přesvědčil jsem se, že Řepy jsou nadmíru kulturní sídliště, které se rádo baví a sdružuje. 
S ohledem na tuto skutečnost mě při pročítání prosincového vydání „naší 17“ jímá nadšení, kolik nás 
toho v nastávajícím adventním období čeká. Každá řepská instituce si pro své publikum připravila 
pestrou nabídku a věřte mi, budete mít z čeho vybírat! A s trochou nadsázky dodám, že nám to nezá-
vidím. Pomocníkem a průvodcem vám budiž toto číslo našeho časopisu.
Za celou Redakční radu vám přeji krásné a klidné svátky plné dobrých lidí a veselý rok 2018!

Josef Dirbák

Úvodní slovo
Úřední hodiny
Úřadu MČ Praha 17

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

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

Czech	POINT Španielova 1280: 
v úředních hodinách živnostenského odboru

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

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

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

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

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

PŘÍŠTÍ	ZASEDÁNÍ	ZASTUPITELSTVA	MČ	PRAHA	17	SE	KONÁ	13.	12.	2017	OD	14	HODIN.
Místo	konání:	KD	Bílá	Hora,	Ke	Kulturnímu	domu	14,	Praha	17	-	Řepy
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Návrh	nařízení,	kterým	se	stanoví	regulační	řád	pro	území	hlavního	města	Prahy	obsahující	
omezení	silniční	motorové	dopravy	po	dobu	trvání	smogové	situace	v	režimu	sudá/lichá	
(poslední	číslovka	SPZ)	se	současným	zákazem	vjezdu	nákladních	automobilů	nad	6t.
Rada městské části nesouhlasila se zněním návrhu nařízení obsahující omezení silniční motorové 
dopravy po dobu trvání smogové situace na celém území hlavního města Prahy.

Veřejnoprávní	smlouva	s	Domovem	sv.	Karla	Boromejského
Rada městské části schválila veřejnoprávní smlouvu mezi MČ Praha 17 a Domovem sv. Karla Boro-
mejského na poskytnutí dotace na 5 zdravotních lůžek na rok 2017.

Návrh	na	úpravu	„Zásad	pro	poskytování	dotací	v	oblasti	sportu,	volnočasových	aktivit,	
sociálních	služeb	a	kultury	pro	rok	2018“	a	vyhlášení	dotačního	řízení	pro	rok	2018
Rada městské části projednala a doporučuje ZMČ schválit upravené „Zásady pro poskytování do-
tací v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury pro rok 2018“ a vypisuje 
od 1. 1. 2018 dotační řízení s termínem přijímání žádostí o dotace od 1. 2. 2018 a uzávěrkou 
přijímání žádostí do 9. 3. 2018.

Schválení	„	Strategického	plánu	rozvoje	městské	části	Praha	17“
Rada městské části souhlasila a doporučuje ZMČ schválit „Strategický plán rozvoje městské čás-
ti Praha 17“, jenž obsahuje všechny povinné části, tj. 1. Analytickou část, 2. Návrhovou část 
a 3. Implementační část.

Volby prezidenta republiky se konají v pátek	a	sobotu	dne	12.	a	13.	 ledna	2018. Hlasování 
probíhá v	pátek	od	14.00	hodin	do	22.00	hodin	a	v	sobotu	od	8.00	hodin	do	14.00	hodin.	
Prezidentem republiky bude zvolen ten kandidát, který získá nadpoloviční většinu z celkové-
ho počtu platných hlasů oprávněných voličů, kteří se voleb zúčastnili a odevzdali platný hlas. 
V případě, že žádný z kandidátů nezíská tento počet hlasů, bude se konat druhé	kolo	v	pátek	
a	v	sobotu	26.	a	27.	ledna	2018.
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby dosáhl věku 18 let. 
Ve druhém kole volby může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola volby 
dosáhl věku 18 let.
Podrobnější informace týkající se voleb najdete v lednovém vydání Řepské sedmnáctky.

Konání volby prezidenta republiky
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Vážení čtenáři,

začala nám doba adventní a ve všech do-
mácnostech se jistě pilně uklízí a peče, 
shání se dárky… Všude voní vanilka, hřebí-
ček a punč. Nevím jak vy, ale já mám tohle 
období moc ráda. Jen bývá vždy příliš uspě-
chané, a to i přes to, že si už v listopadu 
skálopevně slibuji: „Letos nebudu vše řešit 
na poslední chvíli!“
Jenže… začne prosinec a roztočí se zase ko-
lotoč povinností. Zkusme tedy letos trochu 
zabrzdit a užít si tu správnou předvánoční 
atmosféru, vždyť i v naší městské části na 
nás čeká spousta příjemného rozptýlení. 
Již 1. prosince se rozzáří řepský vánoční 
strom a hned první prosincový víkend je ve 
znamení mikulášských radovánek. Nadílka 
čeká na děti jak v KC Průhon, tak v KD na 
Bílé Hoře i v Sokolovně.
Pro dospěláky jsou tady čtyři adventní kon-
certy v kostele sv. Rodiny a také adventní 
trh v Klášteře. A samozřejmě vás musím 
upozornit na velkou novinku letošního ad-
ventu – tedy sousedský festival Zažít Řepy 
Adventní. Jedná se o první ročník této akce 
a já pevně věřím, že si ji užijeme stejně jako 
Zažít Řepy Jinak.
Ale hlavně – při tom všem předvánočním 
shonu nezapomínejme na to být spolu! 
Najděme si čas na své děti, rodiče, kama-
rády a nestresujme se z toho, že nemáme 
15 druhů cukroví, stromeček není dokonalý 
a skleničky ve vitrínkách našich domovů se 
neblýskají na sto procent. Buďme se svými 
blízkými a prožijme ty nejkrásnější svátky 
v roce s klidem, láskou a pohodou!

Jitka Synková

Slovo starostkyFarnost sv. Martina Praha-Řepy
Vás srdečně zve na tradiční

ŽIVÝ BETLÉM a PRŮVOD TŘÍ KRÁLŮ 

sraz v sobotu  

6. ledna 2018 v 16 hod. 

před kostelem 

sv. Rodiny

Živý betlém bude následně probíhat na zahradě kláštera sester boromejek.

Součástí bude také zpívání koled a malé pohoštění.

Radostné prožití vánočních  
svátků a v novém roce 2018 
   mnoho úspěchů  
       a spokojenosti

Vám za celou Městskou část Praha 17 
přeje Jitka Synková,

             starostka

U příležitosti Dne válečných veteránů, který jsme si připomněli 11. listopadu 2017, 
uctili zástupci Městské části Praha 17 památku padlých. Pietní akt se stejně jako 
v letech minulých konal na několika místech v Řepích. Věnce k památníkům na Bílé Hoře, 
u ZŠ genpor. Fr. Peřiny a také u řepského hřbitova položili starostka Mgr. Jitka Synková 
spolu se zástupci Jaroslavem Hájkem, Martinem Markem, Jiřím Masopustem 
a tajemníkem úřadu Ing. Lubomírem Němejcem. 

Foto: -ras-
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OTÁZKA MĚSÍCE PROSINCE

Téma měsíce: Řepské adventní akce
Myslíte si, že je nabídka adventních akcí v Řepích dostatečná?

Nabídka adventních akcí je v Řepích každoročně 
velmi pestrá a letos začne již 26. listopadu prvním 
ze čtyř adventních koncertů v Domově sv. Karla Bo-
romejského. Ten se opět stane hlavním kulturním 
stánkem předvánočního času. Mimo již zmíněných 
adventních koncertů nabídne například výstavu 
fotografií Zimní Řepy či druhým rokem pořádaný 
adventní trh.

Další tradiční akcí bude rozsvěcení vánočního stromu naproti obchod-
nímu domu u zastávky Slánská. Ani Kulturní centrum Průhon nezůstane 
pozadu a se svými vánočními dílnami i divadelními představeními se za-
měří především na ty nejmenší. Zároveň se připojí k pořádání nové akce 

Zažít Řepy Adventní. Půjde o obdobu úspěšné sousedské akce Zažít Řepy 
Jinak, tentokrát ale s vánoční atmosférou.
Tím se dostávám k třetímu aktérovi předvánočního času a tím jsou naše 
řepské spolky. Například Společnost pro obnovu řepských tradic uspo-
řádá v sále Sokolovny – tak jako každý rok – Mikulášské radovánky. 
Společně s ní budeme moci na stejném místě oslavit i Silvestr a přivítat 
rok 2018.
Jsem rád, že máme v Řepích tolik aktivních lidí s chutí pořádat velkou 
škálu zajímavých akcí. Za městskou část mohu říci, že je budeme i nadá-
le rádi podporovat a vycházet jim vstříc. Věřím, že se na některé z ad-
ventních akcí potkáme a společně se naladíme na blížící se Vánoce.

Náhoda, která určuje, komu ze zastupitelů připad-
nou jaké otázky v této rubrice, je skutečně slepá. 
Já totiž nemám rád žádné svátky, dokonce ani na-
rozeniny. S Vánoci to u mne není jinak. Všechny 
tyhle příležitosti mně připadají, že „teď se musí“ 
a podle toho se většina lidí pak chová. Takže doba 
předvánoční (úmyslně nepíšu advent, jako zatvrzelý 

neznaboh) mě spíše obtěžuje, než abych vyhledával kalendář akcí a po-
suzoval, zda je jich dostatek a v příhodné struktuře či obsahu. 
Těm, které jsem zklamal, se upřímně omlouvám. Myslím si ale, že zde 
mají být pravdivé odpovědi a rubrika neslouží ke sbírání „bodů“ u vo-
ličů.

Ing. arch. Michal Štěpař TOP 09

Ing. Jan Černý ČSSD

Adventní nabídka akcí je u nás v Řepích pestrá 
každoročně. Pravidelně s dětmi navštěvujeme Mi-
kulášskou v Sokolovně, která je pro nás vždy pří-
jemným zahájením adventního období. S manže-
lem si pak rádi zpestříme některý z adventních 
nedělních večerů a navštívíme koncert v kostele 
sv. Rodiny. Nevím, zda letos stihneme všechny 
čtyři, ale doufám, že alespoň dva pěkné kulturní 

zážitky zde prožijeme. Stejně tak se moc těším na letošní novinku, 
kterou je akce s názvem Zažít Řepy Adventní. Jsem moc zvědavá, jak 
tato sobota bude probíhat a jaký program nabídne a rozhodně si to 
nenechám ujít!

Martina Kaprálová
Adventní akce moc nesleduji. Asi je to tím, že 
celkově mě vánoční zvyky a tradice příliš ne-
oslovují a cíleně tyto programy příliš nevyhle-
dávám. Je však pravdou, že v loňském roce mě 
manželka a pár přátel přemluvilo k návštěvě 
adventního koncertu v kostele sv. Rodiny a ten 
byl opravdu skvělý! Takže letos půjdeme asi zas. 
Stejně tak vnučka bude pravděpodobně zpívat 

při rozsvěcení vánočního stromku, takže i tam se vypravíme. Pro mě 
osobně je tedy nabídka více než dostačující a když se podívám do 
nabitého prosincového kulturního přehledu, tak myslím, že musí 
uspokojit i mnohem náročnější návštěvníky.

Josef Nemera

Otázka na příští měsíc: Novoroční předsevzetí.
Prozradíte nám novoroční předsevzetí, pokud si nějaká dáváte?

Chcete-li se k otázce vyjádřit, kontaktujte redakci na e-mail: redakce@praha17.cz
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Můžete	Váš	odbor	v	krátkosti	
představit?
Odbor územního plánu a investic se – jak 
vyplývá z názvu – zabývá územním plánem 
a investicemi v Praze 17.

Kolik	máte	podřízených?
Odbor má celkem šest pracovníků. Jeden 
pracovník má na starosti vlastní územní 
plán a ostatní se zabývají investiční čin-
ností včetně vykonávání funkce TDI.

Jak	dlouho	pracujete	na	Úřadu	
MČ	Praha	17	a	jak	dlouho	jste	
na	vedoucí	pozici?
Na úřadě pracuji s dvouletou přestávkou 
zhruba 13 roků. Vedoucího dělám cca 
9 let.

Jaké	záležitosti	Váš	odbor	řeší	
nejčastěji?
Jednou z oblastí, kterou se zabýváme, 
je územní plán. Na úseku územního roz-
voje vydává OÚRI stanoviska na základě 
žádosti stavebníků o vyjádření ke kon-
krétnímu stavebnímu záměru z hlediska 
souladu s platným Územním plánem sídel-
ního útvaru hlavního města Prahy (ÚP SÚ HMP). Jednotlivé případy jsou 
nejprve projednány v komisi pro strategické plánování a územní rozvoj 
RMČ; na základě výsledku projednání v komisi je pak zpracován předklad 
do jednání Rady městské části a v souladu s jejím usnesením je následně 
vydáno stanovisko žadateli. 
Náplní práce je rovněž součinnost s odbory Magistrátu hl.m. Prahy – od-
borem územního rozvoje (pořizovatel územně plánovací dokumentace) 
ohledně podnětů na pořízení změn či úprav ÚP SÚ HMP a dále s odborem 
ochrany prostředí na základě oznámení o zahájení zjišťovacího řízení 
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
(proces EIA); obojí na základě zpracování předkladu a posléze projednání 
v Radě městské části.
Další náplň práce spočívá v konzultaci se stavebníky při jejich osobní ná-
vštěvě na odboru a řešení jejich požadavků a problémů.
Příslušný referent OÚRI z titulu funkce tajemníka komise pro strategické 
plánování a územní rozvoj svolává dle potřeby jednání a pořizuje zápis 
z jednání komise a dále jakožto člen Řídící skupiny Strategického plánu 
rozvoje MČ Praha 17 spolupracuje na jeho přípravě.
A v  neposlední řadě v souladu s projednáním v RMČ případně uplatňuje 
za městskou část námitky či připomínky na základě oznámení stavebního 
úřadu o zahájení územního (stavebního) řízení.  
Další činností je investiční oblast, která je převažující. Zde zabezpečujeme 
akci tzv. „od a do z“. 
Při přípravě investic vycházíme z požadavku odborů – většinou majetku 
a školství. Požadavky se dostanou do plánu investic, který se tvoří koncem 
roku (je to plán na příští rok a výhledový plán). Následně plán schvalují 
nejvyšší orgány MČ – tedy rada a zastupitelstvo. Teprve po schválení za-
stupitelstvem je plán závazný.
Nyní nastupuje vlastní činnost. Od zpracování studie na velké akce až po 
vlastní projektovou dokumentaci včetně realizace.

Toto bylo v případě Domova s pečovatel-
skou službou. U této akce se zpracovávala 
studie skoro dva roky. Bylo to z důvodu, 
aby se našlo optimální řešení, které bude 
vyhovovat, jak ubytovaným, tak personá-
lu. V současné době máme vydané územní 
rozhodnutí a zpracovává se PD pro sta-
vební povolení a realizační PD, které bude 
i pro výběr zhotovitele. Pak bude následo-
vat veřejná zakázka na výběr zhotovitele 
a vlastní realizace. K tomu se ještě musí 
vysoutěžit koordinátor BOZP a TDI.

Co	pro	Vás	bylo	v	poslední	době	
nejtěžším	úkolem?
Nejobtížnější je získat veškerá stanoviska 
od DOSS. V mnoha případech je v rozporu 
požadavek provozovatele se stanoviskem 
dotčeného orgánu – hygiena a hasiči. 
Hledá se potom kompromis, aby se vyho-
vělo obou stranám. Zvlášť složité to bývá 
u hygieny. Máme zbytečně komplikované 
zákony. K projektu se vyjadřuje pracovní 
hygiena, místně příslušná hygiena, hy-
giena pro školství.
U menších jednoduchých akcí (např. za-
teplení apod.) se nezpracovává studie, 

ale rovnou PD pro stavební povolení a realizační PD.
Odbor také provádí veřejné zakázky na výběr zhotovitele dle zákona 
134/2016  O zadávání veřejných zakázek.
Na menších akcích odbor provádí samostatně i výkon Technického dozoru 
investora. Jsou to akce např. rekonstrukce varny, zateplení školních bu-
dov, výměna světel apod. Jsou to akce od 0,5 mil. do cca 30 mil.

Co	máte	na	své	práci	nejraději?
Nejraději mám různorodost, která je při stavebních pracích, a když je pro-
vozovatel spokojený s hotovým dílem.

Co	považujete	z	vaší	agendy	za	nejproblematičtější?
Nejproblematičtější jsou veřejné zakázky. Zákon se pořád novelizuje a ně-
kdy není konkrétní. Výklady se liší i u právníků. Jenže Vy máte rozhodnout. 
Samozřejmě se všemi důsledky. A pak jsou to nekorektní dodavatelé, kteří 
tzv. podseknou cenu. Jednání o mimořádně nízké ceně bývá zdlouhavé 
a Vy jim musíte dokázat, že za ty peníze to nejde provést.

Jak	relaxujete?
Dříve jsem hodně sportoval. Teď mě hodně baví výroba různých dobrot, 
jako jsou tlačenky, klobásy a také má zahrada.

Děkuji za rozhovor.
Radka Sálusová

Otázky pro Aloise Podaného
Prosincová Řepská sedmnáctka vám představí vedoucího Odboru územního rozvoje a investic Ing. Aloise Podaného.

Ing.	Alois	Podaný	(60	let)
•  Stav: ženatý, 1 dítě
•  Záliby: výroba domácích laskomin, zahradničení
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Podvečer 28. října otevřel v Kulturním domě na Bílé Hoře festival „Diva-
delní listopad“ – tedy sérii skvělých divadelních představení s předními 
českými herci.
Právě 28. října měli diváci možnost po slavnostním zahájení od starost-
ky Mgr. Jitky Synkové a herečky Michaely Dolinové, zde zhlédnout první 
z těchto představení s názvem „Brejle“. Jednalo se o vtipnou komedii 

o tom, že zapírat tuto dioptrickou pomůcku na prvním rande „na slepo“ 
se tak úplně nevyplácí. V titulních rolích se představili Natálie Urválková 
a Filip Müller.
Kromě divadla si však příchozí mohli užít také degustaci vína či pivní spe-
ciality a občerstvení místního baru. Známé lidové písně zazpíval řepský 

harmonikář Michal Starosta, k dobré náladě jistě přispěla i One man show 
Petra Urbánka. Závěr večera patřil kapele TWINS.
Také tři listopadové čtvrtky přinesly další úžasná představení. Již 2. lis-
topadu jste mohli vidět Světlanu Nálepkovou v hlavní roli příběhu o vel-
ké Edith Piaf „Milovat k smrti“. Čtvrtek 16. listopadu představil Mi chaelu

 

Dolinovou, Sandru Pogodovou a Václava Tobrmana v komedii „Už zase 
miluju!“. Závěr měsíce, přesněji tedy 30. listopad, pak patřil Michaele 
Kuklové a Lukáši Langmajerovi v představení „Ani za milion“.

Věřme, že se tento unikátní divadelní projekt bude v našem Kulturním do-
mě na Bílé Hoře opakovat i v některém z dalších měsíců.

-ras-

Divadelní festival v KD Bílá Hora

Foto: Hana Pudilová

Foto: Hana Pudilová

V podvečer 16. listopadu se v sále řepské Sokolovny konalo divadelní před-
stavení určené našim seniorům. Díky dotacím z MPSV, které naše městská 
část získala v 1. ročníku soutěže „Obec přátelská seniorům 2017“ (o po-
drobnostech jsme informovali v listopadovém čísle Řepské sedmnáctky), 
byl pro zájemce vstup zdarma.
Skvělá komedie Emila Artura Longena Dezertér z Volšan, byla obsazena 
předními českými herci, v titulní roli se představil Oldřich Navrátil. Věříme 
tedy, že toto výborné představení potěšilo všechny přítomné seniory. 

-ras-

Představení 
pro seniory

Foto: -mish-

Foto: Hana Pudilová

Foto: Hana Pudilová
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Lidová pranostika, kterou asi známe všichni, nám tvrdí, že sv. Martin při-
jíždí na bílém koni. Nutno si však připustit, že v posledních letech ten „kůň 
bývá spíš blátivý“. Nejinak tomu bylo i letos, a tak svatomartinský průvod 
zkrápěl i drobný déšť. Ani dešťové kapky však této milé řepské tradici ne-
ubraly na kouzlu a příjemné podzimní atmosféře.
Zahájení celého průvodu se stejně jako v letech minulých konalo v kostele 
Svaté Rodiny, kde administrátor farnosti R.D. Daniel Peter Janáček připo-
mněl legendu a činy sv. Martina. Zvídavými otázkami přinutil nejen děti, 
ale i dospělé k tomu, aby se zamysleli nad jejím hlubším významem. Za 
varhanního doprovodu pak kostelem zazněla píseň o tomto světci.
Následně byl průvod zahájen příjezdem tří jezdců na koních v čele se 
„sv. Martinem“. Pak se již účastníci vydali na cestu ke kostelu sv. Martina. 
U kostela bylo připraveno malé překvapení. Unikátním muzikálem se sva-
tomartinskou tematikou se zde představil spolek HuDiLaS. Přítomní tak 

mohli zhlédnout celou legendu v uměleckém provedení. Autorem hudby je 
Miroslav Maxant, text napsal Milan Iléš.  
Po příjemném kulturním zážitku zbývalo ujít již jen malý kousek na travna-
tou plochu před budovou radnice, kde čekalo lákavé občerstvení v podobě 
čaje a martinského rohlíčku.
Zde byl také již připraven ohňostroj, jehož barevná světelná záře udělala 
pomyslnou tečku za letošním průvodem. 

Poděkování za krásný zážitek patří Městské části Praha 17, Farnosti 
sv. Martina, Pekárně Erika, Zdeňku Hrdinovi, spolku HuDiLaS, ZŠ genpor. 
Fr. Peřiny – pracoviště Socháňova, Policii ČR i Městské policii a také řep-
ským dobrovolným hasičům. Dále Dopravnímu podniku hl. m. Prahy a panu 
Bouškovi ze společnosti Alfa pyros a společnosti Veolia.

-ras-

Svatý Martin přijel „na bílém koni“
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Velkoobjemové kontejnery  
v PROSINCI
Velkoobjemové kontejnery (VOK) budou přistavovány ve všední dny 
v odpoledních hodinách od	 14	 do	 18	 hod. a o víkendu od	 12	 do	
16	hod. Po celou dobu přistavení bude přítomna obsluha, která bude 
koordinovat ukládání odpadů. VOK nebudou na daném stanovišti zů-
stávat přes noc. VOK jsou financovány z prostředků Magistrátu hlav-
ního města Prahy.

•				 1.	12. (pá) 14–18 hod.  – Parkoviště Hofbauerova x Žufanova

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

•				 6.	12.	(st) 14–18 hod. –  Parkoviště Drahoňovského

•				 7.	12. (čt) 14–18 hod. –  Park. u objektu Bílý Beránek (Šímova)

•				 8.	12. (pá) 14–18 hod.  – Park. ul. Na Moklině (u rest. U Hasiče)

•			13.	12. (st) 14–18 hod.  –  Ke Kulturnímu domu x U Boroviček

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

•			15.	12. (pá) 14–18 hod. – Křižovatka ul. Laudova x K Trninám

Nad	rámec	výše	uvedeného	harmonogramu	budou	v	období	vánoč-
ních	 svátků	 přistaveny	 další	 velkoobjemové	 kontejnery	 hrazené	
z	prostředků	městské	části:

I.	termín:	 přistavení		 25.	12.	2017			v	10	hod.
	 odvoz	 26.	12.	2017	ve	12	hod.

stanoviště: křižovatka ul. U Boroviček x Ke Kulturnímu domu
 ul. Drahoňovského – parkoviště
 parkoviště ul. Hofbauerova x Žufanova (u Penty)

II.	termín:	 přistavení		 26.	12.	2017			v	10	hod.
	 odvoz	 27.	12.	2017	ve	12	hod.

stanoviště:  křižovatka ul. Laudova x K Trninám
 ul. Šímova – u objektu Bílý Beránek
 parkoviště ul. Na Moklině (u restaurace U Hasiče)

Co	lze	odložit	do	VOK

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

Co	nelze	odložit	do	VOK

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

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

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

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

✗   stavební	suť

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

Ing. Vladimíra Šrámková, 
Odbor životního prostředí a dopravy 

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

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

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

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

Ing. Vladimíra Šrámková, 
Odbor životního prostředí a dopravy

Vánoční stromky
Pravidelný svoz, který začíná 25.	12.	2017, 
odveze od nádob se směsným odpadem 
veškeré volně odložené vánoční strom-
ky. Prosíme	 občany,	 aby	 vánoční	
stromky	odkládali	vedle	nádob	na	
směsný	komunální	odpad	a	tím	ne-
snižovali	 kapacitu	 objemu	 nádob	
pro	ostatní	odpad. Vánoční stromky 
ne patří na stanoviště separovaného 
odpadu a na stanoviště nádob směs-
ného komunálního odpadu umístě-
ných v domech, popřípadě vnitroblocích, kde se provádí vynáška 
nádob přes prostory objektu. V tomto případě odkládejte vánoč-
ní stromky před objekt, na místo přistavení nádob k výsypu.

Ing. Vladimíra Šrámková,
Odbor životního prostředí a dopravy

Informace oddělení 
osobních dokladů

Vážení občané,

podívejte se, kdy vám končí platnost 
osobního dokladu (občanského průkazu 
nebo pasu), objednejte se v době, kdy 
si můžete vybrat den i čas, který vám 
vyhovuje. 

Možnost objednání je nejen přes webové 
stránky úřadu, ale též telefonicky na 
podatelně úřadu tel. 234 683 111, kdykoliv 
v úředních hodinách podatelny.
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Díky lhostejnosti a sobectví některých obyvatel Řep, kteří nejsou schopni 
a ochotni respektovat odkládání nadměrného odpadu do velkoobjemo-
vých kontejnerů k tomu určených, je nutné cca jednou za 3 týdny provést 
svoz odložených věcí od kontejnerových stání. Bohužel, tento svoz je fi-
nancován z rozpočtu MČ a doplácíme tak na ignoraci některých obyvatel 
všichni...

Martin Marek,
zástupce starostky

Vlastník stávajícího hotelu Fortuna West (Mrkvičkova ul.) požádal Komisi 
pro strategické plánování a územní rozvoj Prahy 17 o představení svého 
záměru rekonstrukce a revitalizace stávajících objektů. 
Komise se s předloženou studií seznámila a upozornila investora na kri-
tický nedostatek parkovacích míst zejména v této lokalitě, ale i na téměř 

celém území MČ Praha 17. Představený projekt sice splňuje předepsané 
počty parkovacích stání, ale praxe je bohužel jiná. Současný trend jasně 
ukazuje, že jedno parkovací stání na bytovou jednotku nestačí. Proto ko-
mise požádala investora o navýšení kapacit parkovacích míst tak, aby byla 
řešena skutečná poptávka parkování v dané lokalitě. 
Dále se komise shodla na nutnosti představení projektu veřejnosti, kte-
ré by z jejího pohledu mělo proběhnout ještě před zahájením stavebního 
řízení.

Záměrem rekonstrukce celého objektu je změna současného využití, te-
dy hotelu a ubytovny, na čistě bytový komplex, resp. obytnou klidovou 
zónu.
Středový propojovací objekt (krček) sloužící dnes jako restaurace a zázemí 
hotelu bude nahrazen garážemi s novým bytovým objektem.
Parkování je řešeno parkovacími stáními zejména v suterénu nově navrže-
ného objektu a na oplocené části pozemku v krytých přístřešcích porost-
lých zelení. Parkovací stání pro návštěvníky budou umístěna na pozemku 
investora před vjezdem do areálu. 
Součástí areálu bude také komplexní řešení sadových úprav (zeleně).
Celková kapacita připravovaného bytového areálu je 153 bytových jedno-
tek převážně o velikosti 1+kk a 2+kk, počet parkovacích stání je 141.

Martin Marek, zástupce starostky
Ing. arch. Michal Štěpař, radní MČ Praha 17

Rekonstrukce hotelu Fortuna West

Foto: Martin Marek

Foto: Martin Marek

Foto: Martin Marek

Ignorace a sobectví aneb  
K čemu jsou velkoobjemové kontejnery?
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Co	Vás	přivedlo	k	dráze	herečky?
Ve třinácti letech jsem jela na LHŠ (letní herecká škola) a tam se ve mě 
probudila touha stát se herečkou.

Toužila	jste	po	tomto	povolání	již	od	malička?
Vlastně skrytě jo, neměla jsem jen odvahu říct to nahlas a ani si to myslet.

Jak	vzpomínáte	na	své	začátky?
Pořád jsem na začátku... Všude mi říkali, že jsem přirozený talent, to by-
lo milé. Samozřejmě to není jen o talentu, je to především práce a taky 
štěstí.

Co	odstartovalo	Vaši	kariéru?
Jednoznačně role Gábiny Pumrové v Ulici a ejhle, už je to 12 let.

Jaká	byla	Vaše	první	filmová	role?
Běta Bečková ve filmu Dešťová víla. Z toho jsem měla velký respekt, první 
film a ještě k tomu pohádka, tzn. stylizace. No, ale bavilo mě to.

Kterou	ze	svých	filmových	rolí	považujete	za	nejlepší?	Proč?
To asi nejde takhle říct. Velký prostor jsem dostala ve filmu Lás-
ka je láska, kde jsem hrála nevidomou dívku a taky musím zmí-
nit Poupata, psychologické syrové drama ze západních Čech.

V	jakém	divadle	Vás	mohou	diváci	vidět?
Působím čtvrtým rokem v Divadle Na Fidlovačce. Přijďte! Milu-
ju to divadlo, máme se tam rádi a umíme tuto atmosféru pře-
vést i na diváka.😉

Na	kterou	ze	svých	rolí	vzpomínáte	nejraději?
Z těch her, co měly derniéru, se mi nejvíce stýská po Roku na 
vsi od bratří Mrštíků, kde jsem hrála Maryšku. To bych si střihla 
ještě.
A jinak všechny věci co mě baví a mám ráda, pořád hrajeme. 
Sugar, Eva tropí hlouposti, Pět ve stejných šatech, Sen noci 
svatojánské, Famílie… 

Máte	nějakou	vysněnou	roli,	kterou	byste	si	ráda	
do	budoucna	zahrála?
Chtěla bych co nejrozmanitější repertoár, co se týče charakteru 
a žánrů.

Ale mám takový pocit, že má vysněná role bude role matky a manželky 
v mém osobním životě.

Účinkovala	jste	v	show	„Tvoje	tvář	má	známý	hlas“.	Můžete	
poodhalit	něco	ze	zákulisí?
Jediné co Vám povím, že jsem na jednu stranu moc ráda, že to skončilo, 
protože to byl pro mě tříměsíční stres, ale na druhou stranu se mi hrozně 
stýská. A miluju tu partu a naše společně trávené čtvrtky.

Jak	jste	vnímala	porotu?
Poroty mi bylo líto, protože mají tak nevděčný úkol – a sice hodnotit! Hod-
notit lidi, kteří mají na svůj výkon zatraceně málo času. A ano, někomu 
sedí něco lépe, někomu méně..., ale holt někdo ten jeden bod vždycky 
dostat musel.

Co	pro	Vás	v	tomto	vystoupení	bylo	nejtěžší?
Nejtěžší pro mě bylo každé kolo, znovu a znovu si tam stoupnout a mít 
jeden pokus na to, ukázat co ve mně je.

Jak	probíhalo	náročné	líčení?
Líčení je pro mě horor všude a vždycky. A myslím, že i pro ty maskéry se 
mnou. Jsem strašně neposedná. Nevydržím chvíli v klidu. Na tom musím 
pracovat.

Čtvrtý	díl	„Tváře“	jste	vyhrála	a	cenu	ve	výši	25	000	Kč	jste	
věnovala	nadaci	DEBRA	,	která	se	zaobírá	nemocí	motýlích	křídel.	
Proč	právě	této	nadaci?
Víte co, je strašně moc lidí a strašně moc nadací, kteří potřebují pomoc. 
Chci pomáhat obecně lidem kolem sebe, k tomu nepotřebuji zdůvodňovat 
proč.

Co	plánujete	do	budoucna?
Odpočívat a věnovat se svému snoubenci.

Děkuji za rozhovor.
Radka Sálusová

Herectví není jen o talentu
Prosincová sedmnáctka vám přináší zajímavý rozhovor s herečkou Anetou Krejčíkovou. Povídaly jsme si nejen o kariéře herečky, 
ale i plánech do budoucna a samozřejmě o účinkování v televizní show „Tvoje tvář má známý hlas“.

Foto: Archiv Divadla Na Fidlovačce

Foto: Archiv Divadla Na Fidlovačce



ROZHOVOR

1111

Vážení spoluobčané,
prosinec je měsícem, kdy bude dokončen Strategický plán rozvoje naší 
městské části.
Dne 31. října 2017 proběhlo v rámci tvorby Strategického plánu 2. veřejné 
projednání s občany. Byl představen koncepční návrh budoucích aktivit  – vi-
ze rozvoje naší městské části, která navazuje na první Analytickou část stra-
tegického plánu. V druhé části setkání byla na programu diskuse s občany.  
I na tomto 2. projednání byl opět sál zaplněn a nás velmi těší zájem o vývoj 
naší městské části. Probíhala velmi živá diskuse. My tak děkujeme za ně-
které zajímavé podněty a návrhy z řad vás, občanů Řep.  

Dne 21. listopadu proběhlo poslední jednání řídící skupiny, na kterém byly 
diskutovány připomínky a náměty z 2. veřejného projednávání a pracovní 
verze druhé návrhové a třetí implementační části Strategického plánu.
Dne 13. prosince 2017 je na programu ZMČ schválení strategické plánu. 
Veškeré bližší informace naleznete https://www.repy.cz/mc/strategicky-
-plan-rozvoje-mc-praha-17

Jiří Masopust,
zástupce starostky

Strategický plán rozvoje městské části Praha 17

Foto: -ras-Foto: -mish-

V kategorii A: soutěžící z prvního stupně základních škol zvítězil Sami Bou-
zid ze ZŠ a MŠ Chodov, Květnového vítězství. První místo mezi žáky druhé-
ho stupně základních škol soutěžícími v kategorii B si vybojoval Martin De-
dek z Mensy gymnázia. A v neposlední řadě Adam Herold z Akademického 
gymnázia zvítězil v kategorii C: středoškoláci. 
Ve svém zápolení vítězové pokračovali ve finále konaném v pondělí 
27. 11. 2017 již tradičně v Míčovně Pražského hradu. Soutěž je podporová-
na Nadací The Kellner Family Foundation a školou Open Gate. 
Obliba Logické olympiády stále vzrůstá. Počet registrovaných soutěžících 
převyšuje 60 tisíc dětí z cca 3 tisíc škol z celé České republiky. „V soutěži 
nerozhodují naučené znalosti, ale přirozené rozumové schopnosti, a pro-
to se soutěže mohou účastnit děti již od 3 let až po středoškoláky,“ vysvět-
luje předseda Mensy Martin Sedláček. 
Krajskému kolu Logické olympiády už tradičně dne 2. 11. 2017 předcházela 
navazující soutěž Talent základek Prahy 5, 6, 13 a 17.  Do soutěže postu-
pují nejúspěšnější soutěžící v Logické olympiádě z těchto městských částí 
z prvního stupně základních škol. Soutěží se ve všeobecném přehledu, kde 
byly otázky týkající se matematiky, zeměpisu, dějepisu, literatury, filmu, 
přírodopisu, občanské výchovy a ve druhé části testu měly děti prokázat, 
co všechno vědí o své městské části. 
Talentem základek Prahy 5 je Julie Berrová ze ZŠ Drtinova. Talentem zá-
kladek Prahy 6 se stal Jonáš Soukup ze ZŠ Na Dlouhém lánu. Nejlepším 
soutěžícím z Prahy 13 je Adam Dedek ze ZŠ Mohylová. A v Praze 17 – Řepích 
vyhrála Lucie Semorádová ze ZŠ Werichova.

Záštitu nad soutěží pro svoji městskou část převzali – starostka MČ Pra-
ha 17 Mgr. Jitka Synková, starosta MČ Praha 13 Ing. David Vodrážka, 
starosta MČ Praha 5 Ing. Pavel Richter a starosta MČ Praha 6 Mgr. Ondřej 
Kolář, za což jim patří náš dík.

Mgr. Marcela Fatrová

Konal se další ročník Logické olympiády
Dne 3. 11. 2017 se v Mense gymnáziu v Řepích uskutečnilo krajské kolo již 10. ročníku Logické olympiády pořádané Mensou ČR. 
Ve třech kategoriích se utkalo 146 regionálně nejúspěšnějších řešitelů, kteří v základním kole obstáli v tvrdé konkurenci 
5 591 soutěžících z celé Prahy.

Foto: -ras-



Programy pro řepské seniory prosinec 2017

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

PhDr. Jindřich Kadlec, ředitel CSZS

Klub	seniorů	Průhon
Každé úterý od 9 do 11 hodin v Klubu 17, 
 Socháňova 1221, Praha 17.
Klub vede Ivana Jelínková.
Program	 v	 prosinci:	 5.	 12. Volný program, 
12.	12. Beseda s naší přední herečkou a dabér-
kou Valerií Zawadskou, 19.	12.	Vánoční pose-
zení se starostkou Mgr. J. Synkovou, ředitelem 
CSZS PhDr. J. Kadlecem, k poslechu a tanci 
nám zahraje „Sparťanka, 26.	12. Státní svátek 
– zavřeno. 

Klub	Gemini	(zdravotně	znevýhodnění)
První pondělí v měsíci zrušeno, každé další 
pondělí od 14.30 do 16.30 hodin v Klubu 17, 
Socháňova 1221, Praha 17. 
Klub vede Martin Prouza.
Program	v prosinci:	4.	12.	Zavřeno, 11.	12. Pe-
čeme perníčky, 18.	 12. Besídka jazykových 
kurzů, 25.	12. Státní svátek – zavřeno. 

Klub	seniorů	Řepy	(KSŘ)
Program	v	prosinci:	6.	12. Zazpívat nám při-
jdou děti ze ZŠ genpor. Fr. Peřiny pod vede-
ním pí učitelky Kalinové, 13.	 12.	 Volný pro-
gram, 20.	12.	Vánoční posezení se starostkou 
Mgr. J. Synkovou, ředitelem CSZS PhDr. J. Kad-
lecem, 27.	12. Zavřeno. 

Klub	seniorů	Centrum
Setkávání vždy v úterý od 9 do 11 hodin v CSZS, 
Bendova 1121, Praha 17.
Klub vede Jitka Hanzlová. 
Program	 v prosinci:	 5.	 12.	 Vánoční peče-
ní – recepty, výměna zkušeností, 12.	12. Vol-
ný program, 19.	 12. Předvánoční posezení, 
26.	12. Státní svátek – zavřeno. 

Klub	aktivního	stáří	(KLAS)
Každé pondělí, vždy od 14 do 16 hodin, Kul-
turáček na Bílé Hoře, Ke Kulturnímu domu 14, 
Praha 17. 
Klub vede Karla Stýblová.
Program	 v	 prosinci:	 4.	 12. Vánoční tombola 
Klubu Klas, 11. 12. Volný program, 18.	12.	Vá-
noční posezení se starostkou Mgr. J. Syn-
kovou, ředitelem CSZS PhDr. J. Kadlecem, 
25.	12. Státní svátek – zavřeno.

	 1. prosince – Korálková dílnička

	 5. prosince – Připravujeme se na Mikulášskou párty

	 6. prosince – Mikulášská v Klubu 17, „Den otevřených dveří“

	 8. prosince – Výroba svícnů

12. prosince – Svíčky z voskovo-medových plátů

13. prosince – Dárečky z fima

15. prosince – Vánoční andílci z rychle schnoucí hmoty

19. prosince – Vánoční filmové odpoledne

20. prosince – Vánoční koledy  

22. prosince – Hrajeme stolní hry

26. prosince – Zavřeno  

27. prosince – Zavřeno 

29. prosince – Zavřeno 

Těšíme	se	na	Vás	2.	1.	2018!!!

INFORMUJEME
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Plán Klubu 17          prosinec 2017

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

středa 6. 12. 2017 • 16.00 - 18.00h

den plný her, zábavy
a dobré pohody

Pořádá KLUB 17, Socháňova 1221
pod CSZS Bendova 5
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Česká asociace pečovatelské služby (ČAPS) uspořádala dne 5. října 2017 
při příležitosti svátku seniorů „Podzimní setkání generací“, kterého se zú-
častnilo více než 70 seniorů a kolem 20 dětí s rodiči. Akce proběhla v Ko-
munitním centru Řepy. 
Mezinárodní den seniorů se v ČR slaví již 19 let, a ČAPS se tak připojila 
k dalším organizacím slavícím tento svátek v různých městech naší repub-
liky. Cílem tohoto svátku je přispívat k vyšší osvětě a šíření informací týka-
jících se seniorů. Je jakousi oslavou všeho, co společnosti tito lidé přiná-
šejí a zároveň si připomínáme hodnoty rodiny a úcty k seniorům.
ČAPS připravila pro své seniory a děti a jejich rodiče bohatý program. 
 Seznámila zúčastněné se čtyřmi mezigeneračními dobrovolnickými pro-
gramy.
Nezisková organizace Mezi námi, o.p.s. pozvala seniory a děti do tvořivé 
dílničky s pohádkovými čtecími babičkami a dědečky, kde si mohli zhoto-
vit krásný výrobek. Dále byl opětovně prezentován program Komunitního 
centra Řepy „Náhradní babička/dědeček“, zaměřený na podporu mezige-
neračního soužití. Další zájemci tak měli možnost se do tohoto programu 
zapojit. „Náhradní prarodiče“ se s dětmi a jejich rodinami setkávají a spo-
lečně tráví čas jak na procházkách, tak při společných aktivitách v klubov-
ně komunitního centra nebo sportovních hrách. Díky pravidelnosti se zde 
otevírá prostor pro vznik mezigeneračních vazeb a dialogů.
Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM vybídlo seniory, aby se 
zapojili do jejich zajímavého projektu Sousedé plus. V rámci projektu se 
starší lidé potkávají, navzájem si pomáhají a podporují se v různých kaž-
dodenních činnostech. 

Proběhlo i autorské čtení Pavla Vrány (organizace Tapatan) z knihy Žižkov-
ské strašidelno, která je součástí stejnojmenné deskové hry.
Během celého odpoledne hrála k poslechu a tanci skupina Country  Metro 
Praha. Nechyběla ani tradiční tombola, která jistě všechny potěšila. 
Na kaž dé ho účastníka čekal pěkný dáreček.
Akce se podle ohlasu účastníků velmi vydařila. Už se těší na slíbenou Mi-
kulášskou besídku.

PhDr. Jindřich Kadlec,
předseda ČAPS

Oslava svátku seniorů v Komunitním centru Řepy

Foto: Archiv autora

G E M I N I      !  PŘIJĎTE SE MEZI NÁS NEZÁVAZNĚ PODÍVAT  !

„ DOSPĚLÁCKY� KLUB DOBRÉ NÁLADY“

• SETKÁVÁME SE V PONDĚLÍ 14.30 – 16.30 NA ADRESE SOCHÁŇOVA 1221, PRAHA 6 (KLUB 17)
• SPOLEČNĚ TRÁVÍME ČAS
• VYRÁBÍME, POVÍDÁME, RUČNÍ PRÁCE, HRY APOD.
• VŠE ZDARMA NEBUĎTE SAMI, 

BUĎTE S NÁMI!

Organizačně zajišťuje Centrum sociálně zdravotních služeb Praha 6.
Bližší informace Mgr. Čermáková 775 59 17 00 J 

Hledáme pečovatele/pečovatelku  
k seniorům na hlavní pracovní poměr

Péče o naše klienty – seniory probíhá v jejich domácnostech.

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

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

Hledáme pečovatele/pečovatelky  
k seniorům na DPP

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

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

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

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

Bendova 5/1121, 163 00 Praha – Řepy

Informace: Mgr. Monika Čermáková – vedoucí přímé péče, tel.:  775 591 700, e-mail : cszs@iol.cz
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1.	12.	2017	–	31.	1.	2018	–	Zimní	Řepy – výstava fotografií řepského 
rodáka Josefa Czwartynského.

3.	12.	Druhý	adventní	koncert – Hornický pěvecký sbor Kladno se só-
listou opery ND v Praze Vladimírem Doležalem, průvodní slovo: P. Petr 
Prokop Siostrzonek, na programu: B. M. Černohorský, A. Michna z Otra-
dovic, J. S. Bach, G. F. Händel, J. J. Ryba a další. 
Kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné, od 16.30 hod.

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

11.	12.	Dětské	flétničky ze ZŠ Na Dlouhém lánu pod vedením Veroniky 
Šindelové s vánočním programem. 
Denní stacionář, vstup volný, od 10.00 hod.

15.	12.	Vánoční	koncert	žáků	Zuzany	Hrbkové	z	KC	Průhon.	
Refektář, vstupné dobrovolné, od 17.00 hod.

16.	12.	Adventní	trh	v	klášteře – vánoční atmosféra, stánky, svařené 
víno, káva, čaj, cukroví, klobásky, vánoční dekorace, ozdoby a dárky, 
andělská pošta, živá hudba – kapela Motovidlo.
Atrium Domova, od 13 do 18 hod.

17.	12.	Čtvrtý	adventní	koncert –  Hudba v duchu radostného očeká-
vání Svátků vánočních (účinkují: hudební skladatel a kytarový virtu-
os Lukáš Sommer a jeho hosté). Kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné, 
od 16.30 hod.

19.	12.	Vánoční	vystoupení	žáků	a	učitelů	ze	ZŠ	U	Boroviček. 
Denní stacionář, vstup volný, od 9.30 hod.

21.	12.	Vánoční	koncert	Řepského	sousedského	sboru pod vedením 
Pavla a Tomáše Rabasových.
Refektář, vstupné dobrovolné, od 15.30 hod.

4.	1.	Tříkrálový	koncert, účinkují: Klára a Tereza Semerádovy, Aneta 
Pávková, Janick Čech, Filip Čech a Valentýna Hoidekrová, na programu 
I. Berkovič, J. S. Bach, F. Burgmüller, P. I. Čajkovskij, L. van Beethoven, 
J. Haydn, B. Bartók, G. B. Pescetti a další. 
Refektář, vstupné dobrovolné, od 15.30 hod.

7.	1.	Novoroční	koncert	komorního	smíšeného	sboru	Byzantion pod 
vedením Evy Komárkové, 
na programu řecko-byzantská a slovanská hudba východní Evropy 
a přední Asie. Kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné, od 17.00 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.

Domov	sv.	Karla	Boromejského
program na prosinec 2017

Základní škola Jana Wericha
Vás srdečně zve 

v pondělí 4. prosince 2017 od 16 hod. 
na vánoční dílny a živý betlém. 
V 17.30 slavnostně rozsvítíme 

vánoční stromeček za zpěvu koled.
V průběhu akce se můžete těšit na vánoční trhy  

spojené s prodejem občerstvení.

Na Vaši návštěvu se těší žáci a učitelé ZŠ Jana Wericha.

MUZEUM ČESKÝCH VÁNOC
Připravilo tradiční výstavu „Dřevěné a medové“. 

Nově na ní můžete vidět betlém, který dorostl až 
do devítimetrové délky nebo jesličky v náušnici.  
Nově se také část velkého betléma „rozhýbala“.  
K tomu několik desítek dalších betlémů a zvyků,  
které si můžete na místě vyzkoušet.

Otevřeno bude o víkendech od 10 do 18 hod. a každou středu  
od 15 do 18 hod., od 2. do 23. 12. a 1. 1. od 15 do 18 hod. 
Pro skupiny otevřeme po dohodě i v jiném termínu.

Vstupné 50 Kč/os, snížené 30 Kč/os. 

Výstava bude v Pensionu  
u Barona Prášila v Ořechu,  
Kopaninské 189.  

Těšíme se na vás!

Aktuality na 
www.muzeumceskychvanoc.cz



PROGRAM PROSINEC 2017 

Divadlo pro děti:  
Princ a švadlenka

Pohádky naší babičky  
+ Mikulášská nadílka

Divadlo pro děti:  
Vánoční putování s anděly

Pohádka nás zavede za princem Mojmírem. Ten je smutný, protože k sobě 
nemá žádnou princeznu. Proto je uspořádán ples, kde si musí vybrat na-
stávající nevěstu. Najde princ svoji princeznu na plese? Nebo nakonec 
nalezne lásku jinde? Představení je melodické a aktivní. Děti si zatancují  
a zahrají na princezny a prince…. Hraje: Jana Hrušková společně s loutka-
mi prince a princezny. Společenský sál KC Průhon. (vstupné 40 Kč)

Vánoční pohádku vypráví kouzelná babička, ale není na to sama, pomá-
há jí kašpárek a mnoho dalších maňásků. Společně přinášejí knížky plné 
kouzelných a podivuhodných příběhu. Hraje: Nezávislé divadlo. Po po-
hádce přijde trojice – čert, Mikuláš, anděl s nadílkou pro děti. Písničkový 
interaktivní program s mikulášskou tematikou a rozdáním malých balíč-
ků s nadílkou - v ceně vstupného, dospělí zdarma. Pro další informace sle-
dujte web www.pruhon.cz. Společenský sál KC Průhon. (vstupné 60 Kč)

Diváci se mohou v rámci představení těšit na 4 vánoční příběhy: „O sva-
tém Mikuláši, O cestě panny Marie do Betléma, O narození Ježíška a O 
klanění tří králů“ Vánoční příběhy přinesou dva andělé ve své andělské 
knize. Protože jsou Vánoce neodmyslitelně spjaty s koledami, je před-
stavení doprovázeno sváteční hudbou (flétna, kytara, bubny) a zpěvy 
koled. Loutkoherecké představení je vhodné pro malé, tak i velké di-
váky…. Délka: 40 min. Hraje: Pruhované panenky. Společenský sál KC 
Průhon. (vstupné 40 Kč)

SOBOTA 15:00

SOBOTA 15:00
SOBOTA 15:00

09

02 16

Marek Nenutil:  
Silence in between

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

SO 9-13
PO-PÁ 9-19
01

Rezervace a prodej vstupenek na recepci infocentra v KC Průhon, telefon: 601 324 852, e-mail: vstupenky@pruhon.cz
Kulturní centrum Průhon, Socháňova 1220/27, 163 00   Praha - Řepy, tel. produkce: 702 202 097, e-mail: info@pruhon.cz

A4 program prosinec 2017.indd   1 20.11.17   20:17
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Je to tady přátelé, již za pár dní se ponoříme do atmosféry sídlištních Vá-
noc. Kdo s námi byl v září v Socháňově ulici, zažil tu správnou sousedskou 
pospolitost. Když si k tomu představíte to zvláštní napětí a jiskření předvá-
nočního času, lehké příšeří a možná trochu sněhu, získáte společně s vůní 
punče, vanilky a svařeného vína ten správný společenský eintopf, který 
dochucen tou správnou porcí muziky, divadla a rozzářených očí šťastných 
rodičů, prarodičů i dětí nad dobře vykonaným dílem z některé připrave-
ných výtvarných dílen, pomůže ukuchtit festival. Ne však jen tak ledajaký. 
Festival sousedský, plný lásky, klidu a pohody. Festival s přesahem, kultur-
ním, uměleckým i společenským. Festival Zažít Řepy Jinak avšak tentokrát 
s přívlastkem Adventní.
Ano, Zažít Řepy Adventní jsme si pro vás připravili s naším nezávislým tý-
mem Zažít Řepy opět ve spolupráci s Kulturním Centrem Průhon, Městskou 
částí Praha 17 a věrný nám zůstal i Klub 17, respektive Centrum sociálně 
zdravotních služeb.  Více než věrni. Všichni zmínění si pro vás připravili 
nová a mnohem větší překvapení a i já, který po minulé akci myslel, že už 
ho nic nepřekvapí, se neskonale těším! Těším se nejen na všechny ty atrak-
ce a dílničky v bohatém doprovodném programu, těším se na již prověřené, 
ale také úplně nové stánky, hudební představení dohodnutých interpretů 
a těším se na všechny překvapené pohledy a vaše reakce, ať už budou ja-
kékoliv. Protože my si rádi vyslechneme nejen slova uznání, ale necháme 
si rádi i poradit a vyslechneme si s chutí i vaše podněty. Ještě raději však 
jsme, když se k nám přidáte a zapojíte se do konání festivalu. 
A ono se tak opravdu děje. S ohlášením příprav na tuto předvánoční selan-
ku a s odkazem na zářijové reference se nám ozvalo několik nových souse-
dů a institucí s chutí přiložit ruku k dílu nebo něco vystavit a nabídnout. 
Jedním takovým je Mateřské centrum Řepík. Z toho máme velkou radost, 
protože se děje to, o co jsme od začátku usilovali, a co plní smysl a myšlen-
ku celého festivalu. Sdružovat sousedy. Vzájemně se poznávat a vytvářet 
společné hodnoty a tradice. Zvláště v dnešní zrychlené a chtě nechtě od-
cizující se době cítíme více než kdykoliv předtím, že je to potřeba. Jestli se 
nám to daří, můžete nakonec posoudit sami. 

A co Vás tedy čeká?
V sobotu 9. 12. 2017 v prostoru kolem KC Průhon naleznete řadu prodej-
ních stánků od místních sousedů a sousedek. Budete si moci prohlédnout 
a koneckonců i nakoupit velké množství doma vyrobených věcí. Vonná mý-
dla, svíčky, trička, kabelky, tašky, korálky, náramky, čelenky, brože – bože, 
já bych mohl pokračovat donekonečna! Pokud ještě nebudete mít všechny 
dárky pro své nejbližší po kupě, tak tady naleznete to správné místo pro 
nákupy. Také věříme, že se najdou tací, kteří přinesou své vánoční cukroví 
a nebudou se bát o něj a o své recepty podělit.
K takovému báječnému předvánočnímu setkávání patří také vhodné 
a chutné občerstvení. Nebudou chybět stánky se svařákem, punčem, hor-
kou griotkou a luxusní kávou! Nově na vás bude čekat mobilní stánek s mi-
ni koblížky a stylový mobilní přímořský bar. Dorazí opět mobilní kavárna 
a nečekaně také prověřená Pivní sanitka! K jídlu budou klobásky, grilované 
hermelíny a třeba pelmeně. Že jste je ještě nejedli? Tak takové jste opravdu 
ještě nejedli, to vám garantuju!

To všechno si můžete vychutnat při poslechu opět precizně a s rozvahou 
vybíraného hudebního programu ve vyhřívaném pivním stanu.
Po zkušenosti z minulého festivalu už trochu víme, jakou hudbu máte rádi 
a co ve vás zanechalo silný dojem a věříme, že i nyní budou mít dramatur-
gové našeho festivalu opět tak nebývale šťastnou ruku. 
Jak jsem již avizoval v listopadovém čísle, můžete se těšit na Richarda Te-
saříka, zakladatele a zpěváka legendárních Yo Yo Band. Dále pak například 
na hudebnici Nikol Fischerovou a skupinu Wild Music Walkers s kombinací 
blues a stylového jazzrocku.
A samozřejmě myslíme i na rozvoj kreativního ducha. Můžete se těšit na 
výtvarné dílničky a bojovku od již zmíněného Mateřského centra Řepík. 
V Klubu 17 si budete moci vyrobit medové svíčky a poslechnout čtení a vy-
právění o vánočních svátcích a tradicích. A v obou klubech si budete moci 
pod odborným dohledem vyrobit vlastní vánoční ozdoby! V každém klubu 
pěkně po svém. Protože jedním z finále našeho adventního odpoledne bu-
de společné zdobení vánočního stromku!
Ještě pořád toho není dost? Tak se připravte na opravdový hřeb večera, 
kterým bude živý Betlém v podání prvňáčků se ZŠ Laudova!
Jsem si jist, že si každý najde to své. Zažít Řepy Adventní 2017 se pokusí-
me udělat výrazně komornější. Chtěli bychom se spíše společně zastavit, 
pohovořit a podělit se o pocity a zážitky z uplynulého roku. Vzájemně se 
podpořit ve svých plánech a snech, předat si dobrou náladu a popřát si 
štěstí do budoucna. I já věřím, že všichni členové našeho týmu budou mít 
více času věnovat se svým přátelům a rodinám. 
Rád bych vám všem popřál touto cestou krásné prožití vánočních svátků 
a šťastný vstup do nového roku. Pevně však věřím, že mi dáte tu možnost 
popřát vám všem osobně 9. prosince před KC Průhon!
Podrobný program a další aktualizované informace můžete sledovat na 
našem Facebookovém profilu Zažít Řepy a Zažít Řepy Adventní 2017. Po-
kud ještě máte chuť se zapojit, kontaktujte nás tamtéž nebo mě osobně na 
dirbak@seznam.cz.

Těšíme se na vás!
Za organizační tým Zažít Řepy Adventní

Josef Dirbák,
hlavní koordinátor

Přijďte Zažít Řepy Adventní
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Jste	původem	z	Dejvic,	je	to	tak?	Jaké	jsou	Vaše	vzpomínky	
z	dětství	a	mládí	na	Prahu	6	a	máte	nějaké	vzpomínky	také	na	
přilehlé	Řepy	a	Bílou	Horu?	
Ano, jsem původem z Dejvic. Bílá Hora byla příliš vzdálená, tudíž pár bě-
žeckých závodů ve Hvězdě a pobyt v roce 1965 ve vojenském ležení při pře-
hlídce jako voják.

Jak	Vás	napadlo	založit	Yo	Yo	Band?	Kdy	jste	se	rozhodl	stát	
zpěvákem?	Lákalo	Vás	někdy	i	jiné	povolání?
To nás napadlo společně s bráchou, páč jsme si doma hráli a zpívali. Pů-
vodně jsem měl ale záměr živit se sportem, tedy sportovním trenérstvím. 
To postupně ustoupilo do pozadí.

Kde	všude	Vás	můžeme	v	současné	době	vidět	a	slyšet?	
Hrajeme všude možně po republice. V Praze hrajeme pravidelně měsíčně 
v hudebním klubu Palmovka, dříve Ricatado.

Co	děláte	nejraději	ve	svém	volném	čase?
Ve volném čase se nejraději flákám.

Máte	třeba	nějaký	nesplněný	sen,	co	byste	si	chtěl	splnit?	
Případně	nějaký	již	splněný?
Nesplněné sny Vám neprozradím, protože pak by se nesplnily. A ze splně-
ných je třeba to, že se mohu živit muzikou. 

Děkuji za rozhovor. Kristýna Pixová

Otázky pro Richarda Tesaříka
Na řepském festivalu Zažít Řepy Adventní vystoupí také Richard Tesařík. Položili jsme mu tedy několik otázek…

Foto: Archiv Richarda Tesaříka

NEBUDE CHYBĚT
ŽIVÝ BETLÉM A

ZDOBENÍ VÁNOČNÍHO
STROMEČKU.

NA HLAVNÍ STAGE
SE PŘEDSTAVÍ I

ZPĚVÁK A HEREC
RICHARD TESAŘÍK.

9/12/2017
11:00 - 20:00

PROSTOR KOLEM
KC PRŮHON

SOCHÁŇOVA ULICE

 HLAVNĚ KULTUUURNĚ
HUDBA, DIVADLO, ATRAKCE, STÁNKY,

ZÁBAVNÝ PROGRAM PRO DĚTI I DOSPĚLÉ, A DALŠÍ!

ČEMU DÁTE PŘEDNOST?
TEPLÉMU KAFI, NEBO ČEPOVANÉMU PIVU?

SLADKÉMU FRGÁLU, DONUTS, NEBO MASOVÉ KLOBÁSE?
ŽIVÉ HUDBĚ,  DIVADLU, NEBO LITERÁRNÍMU KOUTKU?

NEBO OBDIVUJETE HANDMADE VÝROBKY?

A CO TAKHLE VŠE DOHROMADY?
S NÁMI SI PŘIJDETE NA SVÉ!

POKRAČUJEME
V OTEVÍRÁNÍ A NAVAZOVÁNÍ

SOUSEDSKÝCH VZTAHŮ.
ZAPOJTE SE I VY!!!

KONTAKTUJTE NÁS NA
DIRBAK@SEZNAM.CZ
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Sobota 16. 12. 2017 od 13 do 18 hod
atrium Domova sv. Karla Boromejského 
K Šancím 50, Praha-Řepy 

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

Adventní trh 
v Klášteře

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

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

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

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

neděle	17.	12.	od	16.30	hod.
Čtvrtý adventní koncert –  Hudba v duchu  
radostného očekávání Svátků vánočních 
(účinkují: hudební skladatel a kytarový  
virtuos Lukáš Sommer a jeho hosté).

Bohoslužby o Vánocích
Kostel sv. Rodiny

  Neděle 24. 12. Štědrý 
den:  16 hod. – Mše s dětmi 
s rytmickými koledami 

  Pondělí 25.12. Slavnost 
Narození Páně:  
00.00 hod. Půlnoční mše,  
9 hod. Ranní mše v den 
slavnosti Božího narození

  Úterý 26.12. Sv. Štěpána:  
9 hod. – Mše svatá

  Neděle 31.12. Sv. Silvestra: 
18 hod. – Mše na poděkování 
za rok 2017

  Pondělí 1. 1. Nový rok, Slavnost 
Matky Boží Panny Marie: 9 hod. 
Mše svatá 

Kostel Panny Marie
Vítězné na Bílé Hoře

  Neděle 24. 12. Štědrý den: 
16 hod. – dětská Mše svatá

  Pondělí 25. 12. Slavnost 
Narození Páně: 11 hod. – 
Mše svatá 

  Úterý 26. 12. Sv. Štěpána:  
11 hod. – Mše svatá

  Neděle 31. 12. Sv. Silvestr: 
11 hod. – Mše svatá

  Pondělí 1. 1. Nový rok:  
11 hod. – Mše svatá

Betlém v rohové kapli sv. Václava 
v areálu poutního místa bude přístupný 

veřejnosti v časech uvedených  
na www.benediktinky.cz.

Kostel sv. Kříže 
a sv. Heleny

(při železniční trati nad Bílým 
Beránkem, bus 225)

Řeckokatolické bohoslužby zpívané ve 
staroslověnštině s rusínskými nápěvy. 

  Sobota 24. 12. Štědrý den: 
14 hod. – Mše svatá

  Neděle 25. 12.  
9 hod. – Mše svatá

  Neděle 1. 1. Slavnost Matky Boží 
Panny Marie: 9 hod. – Mše svatá

Dále každou neděli od 9 hodin.  
Kostel je po celkové opravě, vytápěn 
a osvětlen. 
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Večer s živou hudbou: 
Tomáš Nykl  

Divadlo pro děti:  
Legenda o hvězdě

Akce pro děti:  
Mikulášská nadílka

Divadlo pro děti:  
Jak se vaří pohádka

Aneb mikulášská hudební nálož/nadílka pro dospěláky. Nejen pro děti 
jsme si přichystali mikulášskou nadílku, i dospělákům letos něco nadělí-
me, a to hudební večer se zpěvákem a kytaristou Tomášem Nyklem. Hrát 
vám bude známé hity od 80. let až do současnosti. Přijďte nasát mikuláš-
skou a blížící se vánoční atmosféru. (vstup zdarma)

Těsně před Vánoci si budeme v KD Bílá Hora povídat o Ježíškovi a o tom, 
co se stalo v Betlémě. Děti se zapojí a zahrají si pasáčky, tři krále, děvčátka 
pannu Marii a chlapci svatého Josefa. Zazpívají si koledy a dozví se o vá-
nočních zvycích a říkadlech. Pro děti od mateřinek až po páté třídy. Diváci 
by si měli přinést malé zvonečky, nebo rolničky, kterými dokreslí vánoční 
atmosféru. Hraje: Divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila – účinkuje Jana 
Hrušková. Scénická hudba: Jaromír Klempíř. (vstupné 40 Kč)

Ani do KD Bílá Hora nezapomene přijít Mikuláš, čert a anděl! Nejprve uvi-
díte tradiční předvánoční a mikulášské vystoupení Myš a Maš. Bude se 
tančit, zpívat, dovádět, soutěžit, povídat o Vánocích, Mikuláši a chybět 
nebudou ani koledy. Nadílka vypukne v 16hod s příchodem čerta, anděla 
a Mikuláše. Prosíme rodiče o donesení vlastních balíčků označených jmé-
nem dítěte a o předání personálu nejlépe těsně před začátkem divadla. 
Pro ty, kteří balíček zapomenou, bude k dispozici omezený počet balíčků 
k zakoupení v hospůdce KD Bílá Hora v hodnotě do 100,- Kč. Pro jistotu, 
aby se dostalo na každého, doporučujeme rezervaci. (vstupné 60 Kč)

Milujete vůni pekařství? A chutnají vám koblihy, koláče, nebo křupavý 
chléb a rohlíčky? Divadlo o pohádkovém pekařství, v kterém připravuje 
dobroty pekařka Bernadeta s kuchařem a cukrářem Vilémem. Jednoho 
dne do pekařství zavolají z královského paláce. Král Marcipán I. zvaný 
Kremrole si poručí uvařit pohádku. Jak se s tím poperou v pekařství? To 
se přijďte sami podívat a nezapomeňte si zástěru a vařečku…Hraje: Ne-
závislé divadlo (vstupné 40 Kč)

PÁTEK 19:00

NEDĚLE 15:00   

NEDĚLE 15:00 NEDĚLE 15:00

08
17

03 10

Kulturní dům Bílá Hora, Ke Kulturnímu domu 14, 163 00  Praha 6 – Řepy, tel. provoz a pronájmy: 721 213 944, provoz@kdbh.cz, tel. produkce: 777 320 390, produkce@kdbh.
cz, www.kdbilahora.cz, facebook.com/kdbilahora. Předprodej vstupenek: osobně na recepci KC Průhon, online přes GoOut.cz. Vstupenky k dostání také na místě před akcí. 

     Silvestr 
KD Bílá Hora
        31.12.2017
Přijďte oslavit konec roku s živou 
hudbou a bohatým občerstvením!

•	České	a	zahraniční	hity	
hraje	kapela	KIX

•	Moderuje	herec	a	zpěvák	
Filip	Hořejš

•	Neomezená	konzumace		
v	rautovém	stylu

•	Přípitek	a	půlnoční	čočka		
s	uzeným	od	kosti

Otevřeno od 18:00 hodProgram začíná v 19:00 hodVstupné 600 Kč        Předprodej vstupenek:         www.kdbilahora.cz
Ke Kulturnímu domu 14, 163 00 Praha 6 - Řepy

A4 program KDBH 12-17.indd   1 20.11.17   20:45
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Hlavní	město	Praha
v	y	h	l	a	š	u	j	e

grantový	program	na	podporu	projektů	ke	zlepšení	stavu	životního	pro-
středí	hl.	m.	Prahy	pro	rok	2018	(s	ukončením	realizace	v	roce	2019)

HARMONOGRAM	A	VŠEOBECNÉ	PODMÍNKY	GRANTOVÉHO	PROGRAMU

Žádost o grant může podat:
•  fyzická	osoba,	která	má	občanství	členského	státu	Evropské	unie	

a	trvalé	bydliště/sídlo	na	území	České	republiky;
•  právnická	osoba	působící	na	území	České	republiky, která 

je registrována v souladu s právním řádem České republiky.

Začátek	přijímání	žádostí:	od	4.	12.	2017
Ukončení	přijímání	žádostí:	do	14.	12.	2017
Zpracování a posouzení žádostí: do 23. 3. 2018
Předložení k projednání orgánem hl. m. Prahy: do 15. 5. 2018
Oznámení výsledků: do 14 dnů po schválení
Uzavření smluv: do 10. 8. 2018

Grantový program probíhá v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o roz-
počtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
a zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“). Návrh grantového programu je též v soula-

du se „Základní metodikou pro evidenci grantů hlavního města Prahy na 
MHMP“, která byla schválená jako příloha č. 1 k usnesení Rady hl. m. Prahy 
č. 195 ze dne 31. 1. 2017.
Hlavním cílem a účelem grantového programu je podpořit projekty, které 
povedou ke zlepšení životního prostředí hlavního města Prahy.

Veškeré	informace	a	formuláře	pro	podání	žádosti	je	možné	stáhnout	
na	internetovém	portálu	hlavního	města	Prahy	www.praha.eu	–	zálož-
ka	 „O	 MĚSTĚ“,	 sekce	 „Finance“,	 položka	 „Dotace	 a	 granty“,	 dále	 po-
slední	odrážka	–	„Životní	prostředí	a	energetika“	–	Grantový	program	
pro	rok	2018	(s	ukončením	realizace	v	roce	2019).	

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/
mestske_granty/zivotni_prostredi_a_energetika/index.html	

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor ochrany prostředí
Oddělení péče o zeleň

Tematické oblasti grantové podpory pro r. 2018

I. Oblast veřejné zeleně

II. Oblast školní zahrady a dvory 

III. Oblast ochrany přírody 

IV. Ekologická výchova 

V. Specifické projekty 

VI. Výukové a vzdělávací programy pro školy 

Praha 17 se aktivně zapojila do operačního programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání v rámci Evropského strukturálního a investičního fondu. Vy-
tvořila realizační tým a pracovní skupiny se zástupci nejen z Úřadu měst-
ské části, ale i z předškolního vzdělávání, základních škol a volnočasových 
aktivit. Pracovní skupiny se pravidelně scházejí a řeší společné problémy 
vzdělávání napříč všemi vzdělávacími institucemi. Byly vybrány tři pro-
jekty, které budou postupně realizovány. Jako první byl vybrán projekt 
týkající se sportu a zdravého životního stylu. Jsou v něm zahrnuty činnos-
ti, jejichž cílem je osvojení si zdravých stravovacích návyků u dětí, jejich 
správný tělesný a všestranný rozvoj a v neposlední řadě podpora sportov-

ních aktivit v místě bydliště. Projekt by měl oslovit také rodiče dětí, a to 
zejména v oblasti zdravé a vyvážené stravy.
Sportovat a vzdělávat se bude ve školkách, základních školách, ale třeba 
i při volnočasových aktivitách, např. v bazénech, na hřištích, v lesopar-
cích, prostě všude, kde to půjde. Doufáme, že se zapojí i naši partneři.
Jednou z prvních akcí projektu byl ve školkách a školách v týdnu od 13. 
do 16. 11. „Den zdravé svačinky“. Jeho cílem bylo prostřednictvím dětí 
pomoci rodičům v přípravách svačin tak, aby dětské svačinky byly pestré 
a zdravé, seznámit děti se zdravými potravinami a naopak s těmi nezdravý-
mi nebo připravit si společně svačinku ve školních kuchyňkách a následně 
pak doma s rodiči. Zdravou svačinku si také připravily i děti v Klubu 17.
Dále v měsících leden – únor bude v projektu zařazeno téma „Zdravé zoub-
ky“, v dubnu pod vedením odborníka proběhne přednáška „Co bychom si 
(ne)měli dát k večeři“ a v květnu-červnu „Sportovní olympiáda pro MŠ“ 
a „Sportovní den“ v základních školách. Sportovat a soutěžit se bude také 
v Klubu 17, který v měsíci dubnu uspořádá turnaj v bowlingu. Do projektu se 
zapojí i místní knihovna v KC Průhon s tematickou nabídkou knih a anketou.
Protože se touto problematikou školy již zabývají, budou pokračovat v čin-
nostech, které již na škole probíhají. Součástí zdravého životního stylu 
jsou např. plavání na 1. stupni ZŠ, projekt Ovoce do škol, Mléko do škol, 
školy v přírodě atd.

Mgr. Naděžda Zemanová, vedoucí Odboru školství a kultury

Sportujeme i zdravě jíme

Foto: Archiv



Naše městská část dle RoPD získala na projekt „Modernizace a navýšení kapacity pro sběr tříděných 
odpadů v Praze 17 - Řepy“, v rámci 41. výzvy OPŽP, dotace ve výši 1.864.670 Kč, tj. 85% celkových 
způsobilých nákladů, které činí 2.193.730 Kč. 
Projekt se zabývá modernizací a navýšením kapacity současného systému nakládání s odpady.
Řeší tak problém nedostatečné kapacity zařízení pro sběr tříděného odpadu prostřednictvím nákupu 
22 moderních nádob (tzv. Bigbellů) na tříděný odpad, resp. 11 setů nádob na plast a papír, které 
budou umístěny do 11 vytipovaných lokalit. 

O Bigbellech: V nádobách je komunikační jednotka, která přenáší informace o míře zaplnění každé-
ho koše. Vyvážení odpadů tak probíhá ve chvíli, kdy je koš plný. Vybrané nádoby mají navíc solární 
panel. Elektřina, kterou vyrobí, pohání vnitřní lis, jenž stlačuje vhozený odpad. Do koše se tak vejde 
až 4x více odpadu než do běžných košů. 
Veškeré nakládání s odpady tak díky moderním technologiím probíhá velmi efektivním způsobem. 
Umístění těchto moderních nádob proběhne v listopadu a prosinci 2017.
Dotace: 1.864.670 Kč
Dotační program: Operační program Životní prostředí (OPŽP)

Jiří Masopust,
zástupce starostky
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Modernizace a navýšení kapacity pro sběr tříděných 
odpadů v Praze 17 – Řepy

EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Seznam	lokalit	umístění	Bigbellů

1 Mezi ulicí Lehotského a Vondroušova, u ZŠ genpor. F. Peřiny

2 Ulice Španielova, před Základní školou Jana Wericha

3 Ulice Žalanského před č.p. 291/12b, hlavní budova

4 Rozhraní ulic Žufanova a Bazovského, před budovou polikliniky

5 Před ZŠ a SUŠ Laudova

6 Mezi MŠ a ZŠ Laudova

7
Na pomezí ulic Španielova a Bendova, mezi MŠ Bendova 
a MC Řepíkem

8 Na parteru (u MČ, MC Řepíku, školky...)

9 Lesopark u rozhledny

10 Před ZUŠ Blatiny a Normou

11 Lesopark u ohniště Zdroj: 

Mapa	lokalit	umístění	Bigbellů

V měsíci říjnu a listopadu byly prováděny na území Řep opakované kon-
troly restaurací a barů, které provozují svoji činnost v době po desáté 
hodině večerní. Výsledky kontrol jsou dokumentovány pomocí zázna-
mové techniky a předávány příslušným správním orgánům k přijetí 
vlastního opatření. Smyslem kontrol je předcházet narušování veřej-
ného pořádku podnapilými hosty odcházejícími z provozoven a pre-
ventivní dohled nad dodržováním stanovené provozní doby. Obvodní 
ředitelství je kromě těchto kontrol připraveno poskytnout veškerou 
potřebnou součinnost všem orgánům veřejné správy při řešení proble-

matiky rušení nočního klidu, bude-li o to požádáno, 
neboť i strážníci jsou v rámci kontrol často napadáni agresivními hos-
ty. Poslední případ, kdy došlo k napadení zasahující hlídky, se datuje 
do druhé poloviny měsíce října 2017. Pachatel útoku na strážníky byl 
zadržen a předán policistům z Policie České republiky pro podezření 
ze spáchání trestného činu útoku na úřední osobu. 

Tomáš Navrátil,
vrchní komisař MP

Kontrola provozoven  
s noční otvírací dobou
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Foto: Archiv školy

ZŠ Jana Wericha

Ve středu 18. října v dopoledních hodinách čekal 2. C ze Základní školy 
Jana Wericha v Řepích zajímavý výlet do vily Jana Wericha na Kampě. 
Svatí na Karlově mostě se vynořovali z mlhy jako duchové a dodávali 
naší výpravě tajuplný ráz. Děti, obvykle vesele štěbetající, tentokrát 
tiše sestupovaly známým schodištěm z Karlova mostu na Kampu a ko-
lem liduprázdných hospůdek jsme se blížili k našemu cíli – Werichově 
vile za obrovským platanem, který svým barevným listím dokresloval 
podzimní nostalgickou náladu… Ta nás naštěstí neovlivňovala dlouho, 
neboť děti velice brzy objevily před vilou osamělého koníka z kolotoče, 
který jakoby svým připraveným sedlem přímo vybízel ke svezení. Než 
jsme stihly s paní asistentkou cokoli podotknout, děti už se radostně 
střídaly na koníkově hřbetě. Zdálo se, že koník se radostně usmívá.
Po tomto milém přivítání jsme začali hledat vchod do vily, protože se 
do ní vchází přes kavárnu, kterou najdete za velkými, pro vilu tak ty-
pickými obloukovými okny. Před rekonstrukcí byla okna zcela neprů-
hledně zakryta a pod vrstvami pavučin dodávala vile tajemný a ponurý 
ráz. Po smrti Jana Wericha dlouhá léta chátrala, v roce 2002 vilu za-
sáhly povodně, a až díky Nadačnímu fondu Medy a Jana Mládkových 
se věci obrátily k lepšímu. Nákladná rekonstrukce vily byla dokonče-
na a 30. června 2017 byl objekt slavnostně otevřen pro veřejnost jako 
muzeum. Nyní původní okna září novotou a propouštějí do přízemních 
místností optimistické světlo, které zútulňuje příjemnou kavárničku 
hned za vchodem. Můžete si zde dát kávu, dortík paní Medy nebo třeba 
i sendvič k snídani či příjemně posedět s přáteli. 
My jsme však kavárnou pouze prošli do recepce, ke vchodu do samot-
né expozice, která nás zajímala nejvíce. Po zaplacení vstupného se nás 
ujala příjemná paní průvodkyně a začala nás provázet celou expozicí 
Werichovy vily. Nejprve jsme vystoupali až do podkroví, které je dnes 
upraveno jako variabilní společenská místnost s malým komorním 
jevištěm a promítacím sálem pro menší skupiny lidí. Děti obdivovaly 
dnes nepřístupné zrekonstruované dřevěné točité schodiště, po kte-
rém chodíval osobně Jan Werich. V rohu místnosti bylo při rekonstrukci 
vily zhotoveno schodiště nové, které je určeno pro návštěvníky muzea. 
Poté jsme sestoupili do prvního patra, které je rájem Osvobozeného 
divadla s mnoha dobovými fotografiemi z her Jana Wericha a Jiřího 
Voskovce na stěnách. V expozici jsou k dispozici také obrazovky se slu-
chátky, kde si mohou zájemci pustit ukázky z her této autorské dvojice. 
Děti však nejvíce zaujala dobová herecká šatna se zrcadly a ještě více 
piano Jaroslava Ježka. Když se dotknete některé klávesy, piano samo 
zahraje nějakou známou Ježkovu písničku. Ale protože jsme tam měli 
s sebou našeho malého muzikanta Ondřeje Macourka, ochotně se ujal 
hraní na piano sám a obdivem na oplátku nešetřily naše průvodkyně. 
Potom jsme pokračovali kolem otáčecích panelů s pohádkovým Fimfá-
rem a vitrín s dobovými kostýmy z Werichových pohádek až do pracovny 
Jana Wericha plné jeho osobních předmětů. Dozvěděli jsme se dokonce 
i historii houpacího koníka před vchodem do vily. Jan Werich ho měl 
původně ve své předsíni a odkládal si na něj svůj klobouk, když se vra-
cel z hospůdky na Kampě, kam chodíval hrát karty. Werichovy klobouky 
dnes můžete vidět ve vitríně skříně v jeho pracovně. Děti obdivovaly 
starodávný telefon a hlavně starý klapkový psací stroj, který je velmi 
lákal k vyzkoušení. V této malé místnosti se snadno přenesete o pár 
desítek let zpátky a máte pocit, že se vám Jan Werich dívá přes rameno. 
Celý dům je hmatatelně prostoupen jeho duchem. Je to cítit ze všech 
zdí, i když vila Werichovi vlastně nikdy nepatřila a byl v ní vždy pouze 

v nájmu. Jeho osobnost však nasákla do všech zdí a asi to tak už zů-
stane.
Největší překvapení čekalo na děti ve sklepních prostorách – v rohu na 
chodbě na ně doslova vybafl veliký Golem. Od paní průvodkyně jsme 
se dozvěděli Golemův příběh, a pak jsme pokračovali do dílničky, ve 
které děti dostaly modelovací hmotu a mohly si samy vyrobit každý své-
ho Golema a oživovací šém. Bylo až dojemné je pozorovat, jak zkoušejí 
velkému Golemovi vsunout šém do čela, a očekávají, jestli se pohne. 
Když jsme plni dojmů odcházeli z Werichovy vily, každý si nesl ve svém 
sáčku svého malého, vlastnoručně vyrobeného Golema, a dětem se vů-
bec nechtělo odejít. Musela jsem jim slíbit, že se sem někdy vrátíme, 
třeba zase na jiný program – Fimfárum, kde se dozvíme něco o Čertovce 
a místním vodníkovi. 
Návštěva Werichovy vily na nás udělala velký dojem a můžeme ji všem 
jen vřele doporučit. Pro skupiny je dobré se objednat na určitý termín. 
V nabídce je řada interaktivních programů pro 1. i 2. stupeň ZŠ, ze kte-
rých je určitě co vybírat. Podrobnosti najdete na www.werichovavila.cz 
Muzeum je otevřeno denně 10 – 18 hod.
Adresa: Werichova vila, U Sovových mlýnů 501/7,  
118 00 Praha 1 – Malá Strana, telefon: +420 251 511 669

PaedDr. Olga Černohorská,
třídní učitelka 2. C

Werichova vila na Kampě opět žije

V uplynulém období se žáci 1. stupně naší školy zúčastnili hned ně-
kolika vědomostních soutěží. Družstvo „Škorpionů“ ve složení Ond-
řej Šálek z 5. A, Lukáš Karas a Marie Šmardová, oba ze 4. B, a Laura 
Šturmová z 3. A, řešilo zajímavé matematické úlohy, které připravili 
studenti Gymnázia Christiana Dopplera. 
Dále se 24 žáků ze čtvrtých a pátých tříd zapojilo do Logické olym-
piády, kterou organizuje Gymnáziu Mensa a 11 z nich se ještě zú-
častnilo soutěže Talent základek Prahy 17. Že mají opravdu talent, 
potvrdilo umístění Lucie Semorádové (5. B) na 1. místě a Anežky 
Knottové (4. B) na 3. místě.

Mgr. Jiřina Mariničová

Soutěže  
v ZŠ Jana Wericha



	
			

	

Vážení čtenáři,
rádi bychom se s vámi podělili o skvělou zprávu, a sice, že naše škola „vy-
běhala pro Afriku“ neuvěřitelných 70 205 korun! Peníze jsme odeslali na 
transparentní účet organizace Člověk v tísni a budeme vás průběžně in-
formovat o výstavbě školy v Etiopské vesničce Tumticha, na níž jsme letos 
přispěli. Prostřednictvím tohoto článku tak vyřizuji upřímné poděkování 
paní Bednářové z organizace Člověk v tísni, která byla naším výkonem 
ohromena a chystá se nás příští rok navštívit nejen proto, že naše škola se 
svým sportovním výkonem a vybranou částkou zařadila mezi ty nejlepší. 
Ještě jednou tedy jménem naší školy velké díky všem, kteří se jakkoli na 
této skvělé akci podíleli a už nyní se těšíme na příští, třetí ročník Běhu 
pro Afriku!

Jaroslava Fridrichová

Běh pro Afriku

ZŠ genpor. Františka Peřiny

Foto: -mish-
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Naše Mateřská škola Laudova se speciálními třídami již několik let spo-
lupracuje s Japonskou školou v Řepích. Vzájemně se navštěvujeme a na-
ši předškoláci společně sportují s japonskými prvňáčky. Častokrát se při 
těchto návštěvách znovu setkávají kamarádi, protože mnoho japonských 
dětí dochází do naší mateřské školy.
Letošní návštěva v Japonské škole se uskutečnila v červnu, kdy zrovna pa-
novala velká vedra. Setkání proto neproběhlo jako obvykle na venkovním 
hřišti, ale v příjemném ovzduší tělocvičny. Japonští kamarádi, jejich třídní 
učitel a tlumočnice paní Křehnáčová pro nás připravili soutěže ve skákání 
přes švihadlo a skládání tradičního japonského origami. Děti se vzájemně 
představovaly, radily si a pomáhaly. Na památku dostali naši předškoláci 
dárečky, které vyrobili japonští prvňáčci.
Setkání u nás proběhlo v říjnu. Počasí nám přálo, a tak jsme mohli připra-
vit pro japonské kamarády sportovní disciplíny na zahradě mateřské školy. 
Družstva, sestavená z dětí obou škol, si vyzkoušela skákání v pytlích, chůzi 
po balanční dráze, porážení kuželek a zahrála si hokej na našem hřišti. Na 
závěr si děti společně pohrály na zahradě a vzájemně si předaly připravené 
vyrobené medaile.
Tato vzájemná setkávání jsou pro děti velmi přínosná, poznávají, že mo-
hou spolupracovat a hrát si, že se dokáží spolu domluvit, i když jsou jejich 
rodné jazyky rozdílné. Mgr. Michaela Mikulová

Spolupráce s Japonskou 
školou

Foto: Archiv školky

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

Advent	v	ZUŠ	
Blatiny

V prosinci adventní koncert a taneční vystoupení, v novém roce soutěž-
ní klání ve hře na dechové nástroje, ve zpěvu a také přehlídky literárně 
dramatického i tanečního oboru, to vše čeká žáky ZUŠ.
Malou ochutnávkou naší společné práce může být tradiční vánoční koncert, 
který na advent připravujeme. S naším pěveckým sborem a dalšími žáky hu-
debního oboru se také vydáme potěšit seniory – válečné veterány z Vojenské 
nemocnice ve Střešovicích, kde zazní především vánoční melodie. Našimi 
koncerty snad přispějeme k navození té pravé vánoční atmosféry.
Na setkání s vámi se těší pedagogové a žáci školy.

Vedení ZUŠ Blatiny

Zveme Vás srdečně 
na adventní koncerty a vystoupení,  

které připravujeme

 

12. prosince 2017 v 18 hodin

Koncertní sál ZUŠ
Španielova 1124/50, Praha 6 - Řepy

14. prosince 2017 v 18.30 hodin

Sokolovna Řepy
Na Chobotě 125/2b, Praha 6 - Řepy
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Paní učitelka rozdělila žáky do skupin. Každý dostal 
mapu, nálepky a tužku. Žáci se dohodli, kam půjdou. 
Když jsme dorazili na označené místo, použili jsme 
nálepku a napsali jsme název místa. Všichni jsme do-
razili do třídy se svou mapkou.

Vanesa Bochová, 3. C

Dne 30. 10. nás vzala paní učitelka na procházku po 
Řepích. Od naší základní školy Jana Wericha jsme 
šli směrem k poliklinice. Od polikliniky jsme šli přes 
louku k městskému úřadu. Vedle úřadu je hřbitov. Od 
hřbitova jsme šli k památníku obětí druhé světové 

války. Pak jsme šli do školy, protože nám byla zima. 
Procházka se mi líbila.

Eliška Nuslová, 3. C

Když jsme dnes byli na procházce po okolí, viděla 
jsem mnoho budov. Jako první jsme šli od naší ško-
ly Jana Wericha kolem polikliniky. Pak jsme se byli 
podívat u pošty a potom na druhou školu v Řepích, 
a to ZŠ genpor. Fr. Peřiny. Poblíž školy je KC Průhon 
a naproti němu je tramvajová zastávka, odkud jsme 
se vrátili zpátky do školy. Vycházka se mi moc líbila.

Victoria Hariščáková, 3. C

Přivítali jsme nové řepánky
Dopoledne 24. října jsme v obřadní síni radnice MČ Praha 17 opět vítali nové občánky. 
Tentokrát našim nejmenším přišly zpříjemnit sváteční chvíle děti z MŠ Socháňova  
pod vedením paní učitelky Paulové. 

Celý obřad byl jako vždy pečlivě připraven matri-
kářkami z Odboru občansko-správního. Jistě milou 
vzpomínkou na tento den bude uvítaným dětem pa-
mětní list a zlatý přívěsek ve tvaru čtyřlístku, který 
osobně všem maminkám, spolu s přáním pevného 
zdraví a šťastně prožitých dalších let, předala sta-
rostka Mgr. Jitka Synková.

Všem miminkům a jejich rodinám přejeme ještě jed-
nou vše nejlepší do dalších let v naší městské části!

-ras-

Tento měsíc se nejmladšími občánky naší 
městské části stali:
Vojtěch Horký, Kryštof Martínek, Filip Treml, 
Ella Davidová, Meda Langhammerová, Lukáš 
Janík, Klára Zelenková, Karolína Adámková, 
Ladislav Besser, Filip Zahradník, Ondřej Žahour, 
Viktorie Vocílková, Julie Králiková, Klára 
Šusterová, Lukáš Paštěka, Tereza Gonsiorová, 
Alex Dlouhý, Dominik Labudek.

Foto: -ras-

Foto: -ras-

Třeťáci na procházce po Řepích
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Začal nám advent. Pro některé nejkrásnější období v roce, pro 
jiné stres a shon. Všichni to známe… Chceme to mít dokonalé. 
Čisté, voňavé, zářivé, se spoustou cukroví, dárků a vánočních 
pohádek. A tak se honíme. Gruntujeme, myjeme okna, sháníme 
tajně dárky, pečeme do noci, vymýšlíme dekorace, zdobíme, pře-
vlíkáme peřiny, vybíráme vánoční koledy a šaty ke stromečku pro 
celou rodinu, nakupujeme zásoby potravin, sháníme čerta a do 
toho okřikujeme děti, ať nekřičí, nehoní se, jdou si chvíli hrát, že 
to tady jenom doděláme a přijdeme… A při tom všem shonu nám 
uniká to podstatné. 
Jsou to jiskřičky v očích z rozsvícených lamp na ulici. Vymrzlé 
tváře. Falešně zazpívané koledy. Vůně dýmu ze sfouknuté svíč-
ky. Výskání nad vanou s kaprem. Dopisy Ježíškovi.  Radost z to-
ho nejkrásnějšího stromečku (co na tom, že stojí trochu nakřivo 
a už začal opadávat). Tajně ujídané syrové těsto a pár křivých rohlíčků 
uválených se zamoučeným nosem... Nejistá obava, jestli přijde... A dět-
ské ručky kolem krku, který je pro ně tou největší jistotou ve velikém 
neznámém světě. 

Buďte tu pro ně. A obzvlášť v čase předvánočním jim ukažte, že to jde 
dělat i jinak. S láskou, klidem a pokorou.

Krásný celý prosinec vám za MC Řepík přeje
Michaela Záleská

Vánoce dětem

Odpoledne 28. října proběhla na louce před budovou radnice MČ Praha 17 
v pořadí již devátá řepská Drakiáda. Nutno podotknout, že ten den si s ná-
mi počasí opravdu pohrávalo. Ještě hodinu před zahájením akce mrho-
lilo. Nakonec ale vše dobře dopadlo. Vítr foukal tak, že několik draků sice 
skončilo na okolních stromech, ale jinak se létalo skvěle a opravdu jako 
o závod. 
Sešlo se 36 závodníků a soutěžilo se ve dvou kategoriích. 0 až 9 let a 9 až 
99 let. A bylo na co se dívat! Kromě tradičních papírových a doma vyrobe-
ných draků jsme viděli létat motýla, hady, netopýra, a dokonce i ryby. Té 
první to sice příliš nevyšlo, ale druhá vše napravila a dokázala všem pří-
tomným, že ryby létat dovedou. Příští rok nás čeká jubilejní, desátá Dra-
kiáda, na kterou se již nyní těšíme a dodatečně děkujeme všem za účast 
na té letošní a za nesmírně příjemnou atmosféru plnou smíchu a nadšení. 

Fotografie naleznete na www.repy.cz v sekci Fotogalerie nebo 
na https://www.facebook.com/Praha17/.

-mish-

IX. řepská Drakiáda

Foto: -mish-

Foto: -mish-
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Jsme nejmladší a nejmenší klub seniorů při Centru sociálně zdravotních 
služeb v Řepích. Tak jako ostatní kluby se pravidelně scházíme, povídáme 
si, navštěvujeme výstavy, filmy, divadelní představení, pořádáme výlety, 
prostě všechno, co nás baví. A rozhodně nám není cizí ani občasná návště-
va restaurace nebo cukrárny. 
To ovšem neznamená, že se staráme jen o svou zábavu. Přispíváme svým 
malým dílem i k tomu, aby se v Řepích líbilo všem. Členky našeho klubu se 
totiž aktivně zúčastňují všech akcí pořádaných Společností pro obnovení 
řepských tradic. Musíme se pochlubit, že naši kroniku zdobí diplom, který 
jsme od této společnosti obdržely „Za velkou pomoc při pořádání obecně 
prospěšných akcí.“ Měly jsme z tohoto ocenění velkou radost a už se těší-
me, co nám přinesou další dny.
A když jsme u té radosti, tak ještě trochu poodhalíme hezký zážitek z úte-
rý 7. listopadu. Za pomoci Centra sociálně zdravotních služeb, které nám 
poskytlo auto s řidičem, jsme mohly splnit přání členky klubu paní Libušky 
Volfové, která žije v současné době v domově pro seniory. Chtěla se mezi 
nás podívat. Setkání bylo přátelské a velmi dojemné. A samozřejmě jsme 

nezapomněly ani na pohoštění a kytičku pro „naši Libušku“. Závěrem 
bychom mohly uvést citát moudrého muže jménem Platón: „Starajíce se 
o štěstí jiných, nacházíme své vlastní“.

Členky klubu pro seniory Centrum

Klub Centrum se raduje

Foto: Archiv klubu

„Nechcete něco vědět o práci hasičů?“ To byla otázka Irenky, členky Klubu 
seniorů Řepy. „Můj syn David je hasič a já bych s ním domluvila besedu“. 
„Proč ne, rádi“, byla naše odpověď. Ale David to vylepšil a zařídil nám ex-
kurzi a besedu s řepskými hasiči, přímo v jejich nové rezidenci v Řepích.    
A tak jsme se 9. listopadu scházeli v areálu se zdaleka viditelným nápisem 
„HASIČI“. Usměvaví, milí, ochotní, věkem jako naši synové, nás vítali: Ve-
litel družstva Tomáš Pokorný, hasič Josef Hájek a strojník David Christov. 
To jsme ještě netušili, co nás čeká. Když se otevřela „vrata hasičárny“ a ve-
šli jsme dovnitř, tak nám údivem spadla čelist. Naši hasičští přátelé nám 
předvedli obleky, do kterých musí velmi rychle vklouznut při ohlášeném 
požáru, potopách, těžkých autohaváriích, při záchraně lidských životů 
a někdy i životů zvířátek. Překvapila nás velká váha obleku a k tomu přilby 
a různé jiné hasičské náčiní. Naše Bobina s přilbou a sekerou byla hned 
připravená k hasičskému zákroku. Když nám ukázali hasičská auta se vším 

jejich vybavením, naše otázky nebraly konce. Takové hasičské auto má 
kromě žebříku, cisterny, hadic i množství jiných zařízení, o kterých jsme 
doposud nic netušili. Tomáš, Josef a David nám trpělivě vysvětlovali a se-
znamovali nás s různými situacemi v jejich náročné a zodpovědné práci. 
Naše Anička a Evička neodolaly a vyšplhaly se až do kabiny hasičského ko-
losu. Věž, kde se suší použité hasičské hadice, jsme zevnitř viděli skoro 
všichni poprvé. Překvapila nás i společenská hala plná vítězných pohárů 
a dobových fotografií. 
Jedno je jisté; že povolání hasič je velmi zodpovědné, náročné, nebezpeč-
né a to všechno proto, aby pomáhali a zachraňovali. Náš obdiv byl o to 
větší, když nám řekli, že tuto práci vykonávají jako dobrovolníci. Skutečně, 
hasiči jsou hrdinové dnešní doby a my před nimi smekáme. 

Mária Szitányiová 

V Řepích rozhodně nezapomínáme na naše jubilanty, a tak se pravidelně 
v KC Průhon konají oslavy jubileí řepských nejstarších občanů. Další tako-
vá oslava se tady konala ve čtvrtek 2. listopadu, již tradičně celé setkání 

pečlivě připravily matrikářky z Odboru občansko-správního. Sešlo se zde 
osmnáct oslavenců, nejstarším jubilujícím bylo úctyhodných 93 let!
O kulturní program se postaraly děti z dětského muzikálového studia, kte-
ré zkouší při ZŠ genpor. Fr. Peřiny pod vedením Miroslava Maxanta. Osla-
vence potěšily pásmem muzikálových a pohádkových melodií. 
Následovaly gratulace všem přítomným jubilantům z rukou starostky 
Mgr. Jitky Synkové, která každému jubilantovi předala kytičku a drobný 
dárek. Ani tentokrát nechybělo drobné občerstvení a závěrečné focení. 
 Fotografie se jistě stanou milou vzpomínkou na toto slavnostní odpo-
ledne.

Svá	jubilea	oslavili:
Emilie Růžičková, Karel Hartl, Milada Boučková, Jiří Stejskal, 
Eliška Coufalová, Anna Zrzavecká, Emilie Nováková, Josef Karásek, 
Eduard Stehlík, Naděžda Marešová, Miroslav Kubiš, Věra Hospodská, 
Aloisie Kubová, Jarmila Kloubková, Božena Hubatová, Jiřina Slavíková, 
Rudolf Šandara, Valentina Winklerová.

-ras-

KC Průhon patřilo jubilantům

Foto: -ras-

Řepští hasiči, to jsou chlapíci



27

ZE SPORTU

Slavnostní vyhlášení Dětské atletické ligy, která probíhala na hřišti ZŠ Ja-
na Wericha již od jara, se konalo v sále KC Průhon v neděli 5. listopadu. 
V tento podvečer bylo slavnostně předáno 36 pohárů dětem, které v této 
sezóně bojovaly na závodech Atletiky Řepy. Věříme, že poháry a ocenění 

potěšily jak nejmenší sportovce, tak i kategorii -náctiletých. Předána no-
vým majitelům, na které padl šťastný los, byla také dvě horské kola Author. 
Nezbývá, než se těšit na Dětskou atletickou ligu 2018!

          -ras-

Konalo se slavnostní vyhlášení Dětské atletické ligy

O víkendu 28. a 29. října se ve dvou řepských základních školách kona-
lo 1. kolo Českého poháru juniorek ve volejbale. Místní volejbalový klub 
SK Španielka Řepy si vzal na starost pořadatelství hned dvou turnajových 
skupin – první liga osmičlenná a druhá sedmičlenná. Utkání mezi osmi 
nejlepšími týmy se odehrávaly v ZŠ Jana Wericha. Druhá skupina se hrá-
la v ZŠ genpor. Františka Peřiny. Místní tým děvčat bojoval o co nejlepší 
umístění v již zmíněné první osmičce. Holkám můžeme pogratulovat, jeli-
kož skončily na krásném druhém místě.
Český pohár juniorek je svou prestiží a kvalitou soutěž srovnatelná s extra-
ligou juniorek. Některé týmy, včetně Španielky, se účastní obou soutěží. 
Účastní se ho 22 týmů z celé České republiky. Hraje se na 5 kol. První kolo 
je kvalifikační, tehdy dojde k rozřazení týmů do tří lig-skupin. Ve zbývají-
cích čtyřech kolech hrají týmy ve skupinách systémem každý s každým. Po 
odehrání všech kol se na základě průběžných umístění vyhlásí vítěz celého 
Českého poháru.
Tým Španielky, který má základnu v ZŠ Jana Wericha, obstál v konkurenci 
dalších 22 týmů na skvělém druhém místě. Řepská děvčata tak mají nakro-
čeno k potvrzení úspěchů z loňské sezóny, kdy získaly stříbrnou medaili. 
„Samozřejmě doufáme, že letos to bude zlato,“ směje se trenér a pořadatel 
Ing. Martin Šauer. Dále dodává: „Budeme usilovat o pořadatelství i následu-
jících kol. Pro děvčata je příjemné hrát v domácím prostředí za podpory fa-
noušků. Těch se sešlo opravdu hodně, především z řad rodičů a kamarádů.“
Český pohár je velkou sportovní akcí. Specifický je svou náročností, jelikož 
každý tým odehraje během víkendu 7 těžkých zápasů. Ale nejedná se pou-
ze o svátek sportu, je to také událost společenská a kulturní. Tohoto kola 
se přijelo zúčastnit přes 160 hráček z celé České republiky plus trenéři, 
rodiče, řidiči a fanoušci. O ubytování téměř sta děvčat se nám s výraznou 

cenovou podporou postaral hotel Fortuna West, se kterým jsme spolu-
pracovali i loňskou sezónu. Občerstvení mezi zápasy obstarávaly štědré 
kantýny s příznačným jménem „U přiznané teče“, jenž byly v obou tělo-
cvičnách. Veliké díky patří Zuzaně Vaníčkové a Michalu Grivalskému, kteří 
se odhodlaně starali celý víkend v kantýnách o hladové hosty. Díky také 
patří veškerému personálu, zapisovatelům a rozhodčím, ale hlavně oběma 
zmiňovaným základním školám, bez jejichž pomoci by nebylo možné takto 
náročnou a rozsáhlou akci uspořádat.                               Ing. Martin Šauer

Dívčí volejbal v Řepích

Foto: Archiv SK Španielka Řepy

Podzimní část sezóny 2017–2018 je za námi. O konečném postavení na-
šich osmi týmů v tabulce se můžete dočíst na našich webových stránkách 
www.fotbalrepy.cz, které jsou pravidelně aktualizovány. Všechny týmy si 
vedly dobře a moc se snažily. U nejmladších kategorií MPŘ a SPŘ se ta-
bulky nevedou a trenéři se u nich soustředí hlavně na vlastní hru a ne na 
výsledek. Týmy dospělých se snaží o návrat zpět do vyšších soutěží, jak se 
jim to daří, posuďte sami. Náš nový tým mladšího dorostu se už v soutěži 
rozkoukal. Tým SŽ, který hraje vyšší 1. třídu a začínal prakticky úplně 
od začátku, se podařilo trenérům hráčsky stabilizovat a nyní pracují na 
zlepšování souhry a fotbalových dovedností. Další tým, který postoupil 
do vyšší 1. třídy MŽ U13 se statečně drží v horních patrech tabulky. Druhý 
mladší tým MŽ U12 teprve sbírá zkušenosti na větším hřišti. 
Nyní bychom rádi poděkovali všem příznivcům za podporu a fandění při 
našich domácích zápasech všech týmů, která nebyla vůbec malá. Moc 
děkujeme. Dále bychom chtěli touto cestou moc poděkovat za spolu-
práci naší Městské části Praha 17, která náš klub finančně podporuje, 
zajišťuje vyvěšování zápasových plakátů do vývěsek, pravidelně vydává 

v měsíčníku „Řepská 17“ aktuální zprávy a upoutávky na akce konané 
naším fotbalovým klubem. Velké díky. Dále děkujeme za finanční pod-
poru našim hlavním sponzorům firmě AVE odpadové hospodářství, fir-
mám KBJ, dovoz-jídel, Yper,  JAKO a školce Želvička za materiální zajiš-
tění sportovních workshopů.
Všem trenérům a jejich asistentům děkujeme za odvedenou práci u jed-
notlivých týmů, že tráví svůj volný čas na trénincích, zápasech a vlastně 
i při přípravě na jednotlivé tréninkové jednotky či zápasy a předávají své 
zkušenosti dál. Vám trenérům, asistentům, hráčům, fanouškům a celé 
městské části Praha 17 přejeme klidné prožití svátků vánočních a hodně 
úspěchů, pohody, štěstí, které k fotbalu také patří a hlavně hodně zdraví 
a lásky do nového roku 2018.
Nakonec bychom vás rádi pozvali na nejbližší velkou akci, kterou pořá-
dáme, a to na již čtvrtý ročník „SPORTOVNÍ ZÁBAVY“, která se bude konat 
v sobotu dne 3. 3. 2018 od 20 hodin. Všichni jsou moc zváni. K tanci nám 
bude hrát skupina SKLEP-MISTR. Čeká nás tombola, taneční vystoupe-
ní, vyhlášení nejužitečnějších hráčů jednotlivých ročníků, které vyberou 
jednotliví trenéři. Tak neváhejte a přijďte se bavit a zároveň podpořit 
náš klub, abychom mohli prostředí, ve kterém se pohybujeme, dále zve-
lebovat a hráči byli pyšní, že hrají právě za náš klub TJ Sokol Řepy. 
Sportu zdar a fotbalu zvlášť!	 											TJ Sokol Řepy-FOTBAL

TJ Sokol Řepy 
fotbal informuje
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Řepská kultura v době dávno minulé
Obec Řepy, jak jsem se již v minulosti mnohokrát zmiňoval, žila nejen vel-
mi společenským, ale především kulturním životem. O tom, že v obci půso-
bily tři divadelní spolky, bylo řečeno a napsáno mnohé. Já jen připomenu. 
Divadelní soubor „Sokola“, který měl svoji stálou scénu v Sokolovně. Tento 
prostor byl současně nazýván „Sál Bio“, viz plakát níže, který se z taneční-
ho sálu do druhého dne proměnil v kinosál. 
Dále v obci působili divadelníci Orla, jejichž domovskou scénou byl pře-
krásný sál U Auřadů (později hasičárna v dnešní ulici Žalanského). Třetím 
souborem byli divadelníci na Bílé Hoře, kteří působili v sále Velké hospody 
na Bílé Hoře, nebo chcete-li U Piskáčků, mladší generaci známé pod ná-
zvem MON. Tito bělohorští navíc měli letní venkovní divadelní scénu v pro-
storách hřiště u dnešního Domu dětí a mládeže v ulici Čistovické a mezi 
původní klubovnou Skautů, později jezdeckým oddílem Jiskra Bílá Hora 
U Boroviček. Ještě do nedávna zde byly ve stráňce, která byla uzpůsobena 
jako hlediště, patrné pozůstatky lavic. 
To, že kultura a hlavně v dolních Řepích skutečně žila, svědčí i mnoho 
dobových plakátů mého archivu. Ty dokladují, že od konce září téměř do 
konce dubna neexistovala jediná sobota a neděle, aby se v Sokolovně ne-
pořádala kulturní akce či zábava a ve všední dny se necvičilo. Zábavy zde 
probíhaly dokonce i v květnu o „Májové“, ale také v létě o dožínkách. Dále 
je třeba zmínit sál U Škopů, dnes hospoda U rybníčku či U kostela, kde 
Orlové občas hostovali, kde i probíhaly taneční zábavy a také hostovalo 
mnohokrát loutkové divadlo Matěje Kopeckého. 
Několik dobových plakátů zcela určitě milovníky historie dnes potěší.

Současně chci tímto vzpomenout jednu z významných řepských osobností, 
jíž byl pan Václav Bohuslav. Osoba, která je s řepskou kulturou velmi spja-
ta, neboť byl velkým kapelníkem nejen Jazz orchestru pořádající taneční 
a hudební zábavy v širokém okolí, ale i orchestru divadelním. Současně byl 
učitelem hudby těm nejmenším, kdy vedl hudební školu nejen v Řepích, 
ale i ve Zličíně. Byl také velkým funkcionářem Sokola. V jednu poválečnou 
dobu se také stal jeho předsedou.
Všem čtenářům Řepské sedmnáctky přeji jménem svým a především jmé-
nem celé Redakční rady v příštím roce hlavně hodně zdraví. Do nového 
roku vykročte hlavně pravou nohou a věřte, že s Řepskou sedmnáctkou 
a úsměvem na tváři půjde vše mnohem líp.

Jaroslav Hájek, zástupce starostky

Tento plakát zve na hudební pořad „Pro každého něco“ v řepské Sokolovně 
14. prosince roku 1943. Jak je patrno, je zde uváděn „Bio sál“. Zajímavostí 
pro dnešní generaci je, že plakáty musely být vydávány dvojjazyčně, tedy 
krom česky také německy. Bohužel, v době protektorátu tato nařízení 
a pravidla platila. 

Tento plakát zve na lidovou operetu či zpěvohru „Divá Bára“, 
která pro svoji oblíbenost měla na divadelních prknech nejen 
v celé republice, ale i v Řepích, nespočet repríz. Jedna z nich se 
konala 2. prosince roku 1939 v řepské Sokolovně v nastudování 
dramatického souboru Sokola. A jména hlavních protagonistů? 
Pospíšil, Jarošová, Bartůňková, Nováková, Barejška, Pšeničková, 
Novák, Tůmová, Benda, Sedláčková, Ruzha, Zdeněk a František 
Bubníkové, Kotík a Čech. Jelikož toto číslo je prosincové, určitě jejich 
potomky přiměje v době adventní k tiché vzpomínce právě na ně.

Tento snímek z venkovní letní scény zcela určitě potěší bělohorské 
divadelníky. V představení nechyběli ani koně naživo.



Václav Bohuslav a jeho žáci. Poznáváte sebe nebo své předky? Foto ze dvora před sálem U Auřadů.

Veselý „Pestrý silvestrovský večer“ roku 1936. Jednou z částí programu bylo „Národ se baví“. Bohužel, o pár let později Silvestr již tak veselý nebyl. 
Přišel rok 1938 a období II. světové války.

PRO ŘEPSKÉ PATRIOTY
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SLUŽBY
•  MALOVÁNÍ,	TAPETOVÁNÍ,	lepení	stropních	podhledů,	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•  MALOVÁNÍ,	LAKOVÁNÍ,	TAPETOVÁNÍ (dveře, okna, 
radiátory, umakartová jádra).		 Tel.:	603	221	653

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BYTY, NEMOVITOSTI

•  OD	LEDNA/ÚNORA	HLEDÁME	NEJLÉPE	DLOUHODOBÝ	
PRONÁJEM	V	PRAZE.	Dispozičně 2+1-3+1 pro 2 osoby 
bez dětí a zvířat. Byt musí být v dobrém a čistém stavu. 
Děkuji.		 Tel.:	605	845	088

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

•  POPTÁVÁM	PRONÁJEM	MENŠÍHO	BYTU	1+kk nebo 
2+kk a to v Praze nebo do 15 minut od Prahy. Zařízení 
dle dohody, výhodou balkon, mhd musí být v dosahu. 
Děkujeme.  Tel.:	603	789	381

ZAMĚSTNÁNÍ

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

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

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

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

Obchodní centrum Řepy, 
2.patro u výtahu
Makovského 1349, Praha 6
po-pá 900 - 1800, so 900 - 1200

tel. 792 510 310
www.kvetinypro.cz

Ú K L I D O V É  P R Á C E

JAN BÖSSER
Žalanského 36/29, 163 00 Praha 6

tel.: 603 423 612 • bosser@volny.cz

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

malování • lakování

PŘIJMEME 
ZAMĚSTNANCE 

(ženu)

• na manuální práci  
do ruční výroby

• ve slušném prostředí

• na HPP, ev. zkrácený úvazek

• na pracoviště ve Zličíně
(Lidečská ul.)

v blízkosti sídliště Řepy

VOLEJTE NEBO PIŠTE 

Tel.: 775 349 074

E-mail: teiva@tiscali.cz



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

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

VETERINÁRNÍ KLINIKA

Od roku 1999

Žalanského 31/34, Praha 6 - Řepy (u kostela sv. Martina)
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Veterinární klinika Delta
MVDr. Michael Růžička, s. r. o.

Drahoňovského 810/1
Praha 6 - Řepy 163 00

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

www.veterinadelta.cz

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

So: 9.00–12.00
Operační hodiny:

Po–Pá: 11.30–15.00

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

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

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

Kompletní účetní služby 
Správa nemovitostí

Kosmetické studio GERnétic

Chcete se cítit lépe?

Toužíte zažít příjemný relax a pečovat 
o svoji krásu a zdraví v Kosmetickém 
studiu GERnétic?

Rezervujte si včas místo na 
Dni otevřených dveří, který 
proběhne ve středu 17. ledna 
od 14:30 h. a dozvíte se více.
Připravili jsme pro vás ukázková 
ošetření francouzskou kosmetikou 
GERnétic, přednášky nejen o výživě 
a především si prohlédnete krásné 
prostředí Kosmetického studia 
GERnétic, Slánská 381/10, Praha 6.

Rezervace nutná na tel.: +420 602 501 191 nebo nás kontaktujte 
na kosmeticke.studio@gernetic.cz 

Více v aktualitách na  www.StudioGernetic.cz 

Kosmetické

Rezervujte si včas mRezerv

„Venku 
zima,

v GERnéticu 
prima“

VÝROBA DEK A POLŠTÁŘŮ

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ
DOPRAVA  ZDARMA

VÝROBA DEK A POLŠTÁŘŮ
na míru i s naplněním
(peří, duté vlákno)

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ
DOPRAVA  ZDARMA

VŠE PRO VÁŠ BYT

NEVANOVA  1045 (dílna)
1047 (prodejna)

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

Pracovní doba:  Po–Pá  8.00–18.00 hod.

mob: +420 608 500 122
tel.: +420 223 000 688
email: info@az-led.cz

www.az-led.cz

Kde nás najdete:

OC Řepy 
Makovského 1392/2B, Praha 6

Po – Čt:  od 9:00 do 17:00
Pá:  od 9:00 do 15:00

NOVÁ PRODEJNA LED OSVĚTLENÍ

LED svítidla
LED pásky

LED žárovky
Vánoční osvětlení



INZERCE

32

SUŠÁKY, ŽALUZIE

www.bydlenijerabek.cz
+420 739 034 488

SÍTĚ PROTI HMYZU
ZASKLÍVÁNÍ BALKÓNŮ

Nabízíme: kadeřnictví (Matrix), 
kosmetika (Babor), modelace nehtů, manikúra, 

pedikúra, parafínové zábaly (ruce i nohy), 
masáže, fotodepilace.

www.studio-giaccomo.estranky.cz 
Nevanova 1070/35

Tel.:  777 681 447  kosmetika, pedikúra, manikúra 
603 509 733  kadeřnictví 
775 682 447  modelace nehtů 
608 222 211  
736 513 425  masáže

Kosmetický a kadeřnický salon

Giaccomo

Máte-li zájem o inzerci na rok 2018,
napište nám na michaela.linhartova@praha17.cz  Již teď přijímáme objednávky na celý příští rok.

www.sufi k.cz
nepromokavé tašky, kabelky, kapsy na kola, 

návleky na boty, doplňky na kočárky, hedvábí 
a další drobné dárky

OSOBNÍ ODBĚR V ŘEPÍCH!!!
Šiju i na zakázku

Tel.: 775 386 918 • sufi k@sufi k.cz


