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Získali jsme prvenství v zadávání veřejných zakázek

Křest nové knihy: Šlechtična a loupežník

Výstava Tomáše Hřivnáče v KC Průhon
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milí a věrní čtenáři řepské sedmnáctky!

V říjnu budeme v řepích po šesti letech volit svého zástupce do Senátu. nenechte si tuto jedinečnou 
možnost vzít a pojďte k volebním urnám! nezahoďme svůj hlas a nenechme o sobě rozhodovat jiné!
Obsah tohoto čísla je jako vždy pestrý. mne však nejvíce zaujala zpráva o získání pomyslné zlaté 
medaile pro naši městskou část v disciplíně zadávání veřejných zakázek. Je to dozajista ocenění 
našich zvolených představitelů v Praze 17. Po velmi horkém, takřka tropickém závěru léta, přišel 
podzim, se vším, co k němu patří. Doufejme, že si ještě, přes chladná rána a večery, užijeme hezkých 
dní „indiánského léta“!
  Za Redakční radu Jan Bösser

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 na Odboru kanceláře starostky mč Praha 17, Žalan-
ského 291, Praha-řepy.

PŘÍŠTÍ	ZASEDÁNÍ	ZASTUPITELSTVA	MČ	PRAHA	17	SE	KONÁ	14.	12.	2016	OD	14	HODIN.
Místo	konání:	Kulturáček	na	Bílé	Hoře,	Ke	Kulturnímu	domu	14,	Praha	17	-	Řepy
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Dotace	na	tvorbu	Místního	akčního	plánu	rozvoje	vzdělávání	(MAP)	z	Operačního	programu	
Výzkum,	vývoj	a	vzdělávání	(OPVVV)
Rada souhlasila a doporučila Zmč schválit podání žádosti o dotaci, v souladu s výzvou mŠmT 
č. 02_15_005,  do programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

Výzva	 k	 podání	 nabídky	 veřejné	 zakázky	 malého	 rozsahu	 na	 „Oprava	 podlahové	 krytiny	
	objektu	Laudova	10/1024,	1.	NP	pavilonu	B2“
Rada schválila vypsání výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Oprava 
podlahové krytiny objektu Laudova 10/1024, 1. nP pavilonu B2“.

Výběr	nejvhodnější	nabídky	–	Pořízení	speciálních	solárních	odpadových	nádob	
na	směsný	a	tříděný	odpad
Rada schválila výběr nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu podle § 12 odst. 3 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na dodávky: Poří-
zení speciálních solárních odpadových nádob na směsný a tříděný odpad.

Výzva	k	podání	nabídky	na	veřejnou	zakázku	malého	rozsahu	„Zimní	údržba	chodníků	ve	staré	
horní	části	Řep	a	v	ul.	Mrkvičkova	a	Součkova	v	k.	ú.	Řepy	v	období	2016/2017	a	2017/2018“
Rada souhlasila se zahájením zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na 
služby: „Zimní údržba chodníků ve staré horní části řep a v ul. mrkvičkova a Součkova v k. ú. řepy 
v období 2016/2017 a 2017/2018“.

Změna	kapacity	školní	družiny	ZŠ	J.	Wericha,	Praha	-	Řepy,	Španielova19/1111
Rada schválila zvýšení kapacity školní družiny ZŠ J. Wericha z počtu 300 žáků na počet 450 žáků 
k datu 1. 9. 2017.

 

Na 1. října připadá Mezinárodní den seniorů.
Chtěla bych touto cestou popřát všem řepsk � ym seniorům především hodně zdraví, štěstí 
a dalších spokojen � ych let v naší městské části.
  Mgr. Jitka Synková

Našim seniorům 
vše nejlepší!
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Vážení čtenáři,

otvíráte již opravdu podzimní číslo řepské 
sedmnáctky a já doufám, že vám udělá ra-
dost. Je v něm mimo jiného spousta repor-
táží z akcí, které se v řepích konaly během 
září. A bylo jich opravdu hodně! Věřím, že 
jste mnohé z nich sami navštívili a snad vás 
potěšily stejně, jako mě. 
kromě kulturních zážitků bych se však 
s vámi ráda podělila ještě o jeden velmi 
pozitivní výsledek naší práce. městská část 
Praha 17 totiž byla oceněna ekonomy z Uni-
versity karlovy zabývajícími se zadáváním 
veřejných zakázek. A nejedná se o ocenění 
ledajaké, získali jsme první místo! Podrob-
nou zprávu týkající se tohoto tématu na-
leznete na straně 19, případně se můžete 
podívat také na web zindex.cz.
A co nás zajímavého čeká během měsíce říj-
na? Chtěla bych vás upozornit zejména na 
„Den sociálních služeb Prahy 17“, který se 
bude konat 19. října. Akci pořádá městská 
část Praha 17 ve spolupráci s Centrem so-
ciálně zdravotních služeb a českou asociací 
pečovatelské služby.
k tématu vystoupí řada odborníků, čeká na 
vás množství zajímavých příspěvků a dis-
kusí.
A samozřejmě – v říjnu také máme všichni 
možnost si zvolit svého zástupce do Senátu 
Parlamentu české republiky. Věřím, že 
využijete svého práva a k volbám, které se 
konají ve dnech 7. – 8. října, přijdete.
Přeji vám nejen příjemné čtení našeho 
zpravodaje, ale také hezké a snad i sluneč-
né dny barevného podzimu.

Jitka Synková

Slovo starostky

Pranostiky na říjen

Září víno vaří, říjen 
mačká hrozen.

Je-li říjen velmi zelený, bude 
zato leden hodně studený.

Svatý Havel -  

devět počasí za den.

Do svatého Lukáše, kdo chceš, ruce voln
ý 

měj, po svatém Lukáši za ňadra je dej.

V říjnu 
mráz a vě

try - 

leden, ú
nor tep

lý.

do konce ŘÍJNa 2016
galerie kc průhon

socháňova 1220/27
praha-řepy

figura

upoutavka vystava rijen.indd   1 21.09.16   0:33

Mlhy v říjnu - sněhy v zimě.
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OTÁZKA MĚSÍCE řÍjnA

Téma měsíce: Sport v řepích
nabízejí řepy dostatečné sportovní vyžití?

Do řep jsem se nastěhoval v roce 1982, tedy v do-
bě, kdy se celá sídlištní zástavba budovala. I díky 
tomu jsem nejen já, ale též všichni ostatní sportu 
holdující spoluobčané, museli za sportem dojíždět. 
Situace se bohužel nezlepšovala ani po kompletním 
dobudování sídliště a tento tristní stav trval i dal-
ší dekádu. Výrazná změna k lepšímu nastala až po 
roce 2006, kdy tehdy nově zvolené zastupitelstvo 

konečně upřelo svou pozornost na sport. Postupně došlo k rekonstruk-
ci fotbalového hřiště, kdy se konečně změnil povrch ze škvárového na 
travnaté, které má nyní pověst absolutní špičky v celé Praze. Docházelo 

k rekonstrukci stávajících či vybudování nových sportovišť, vybudo-
val se moderní skatepark, bikrosový areál, aktivní lesopark. Asi každá 
rodina ocení cyklostezku do hostivic. Co tu však stále chybí, tak to je 
odpovídající zázemí pro halové sporty. Logickým krokem byl tudíž zá-
měr na vybudování sportovního centra. Vše výše zmíněné notně napo-
mohlo tomu, že řepy jsou nyní také známé díky kvalitní práci s mládeží. 
Chybí však nástavba a většinou po skončení dorosteneckého věku není 
kam dál pokračovat na odpovídající úrovni a tudíž nezbývá nic jiného 
než přejít jinam. Pevně věřím, že možná i dostavba sportovního cent-
ra s kvalitním zázemím pro halové míčové sporty, pomůže tuto situaci 
změnit. 

Tato otázka může být pro hodně občanů kontroverz-
ní. někdo bude tvrdit, že řepy nabízejí dostatečné 
vyžití a někdo bude zase tvrdit, že nenabízejí. můj 
osobní názor je ten, že kdo chce v řepích sportovat, 
tak rozhodně může a má velký prostor. V poslední 
době se zlepšila kvalita sportovišť, které jsou sou-
částí škol, sportovní zařízení v přírodě, skatepark 
apod. nicméně se obávám o osud naší městské čás-

ti, pokud se postaví za 300 miliónů sportovní hala na Chobotě. Její pro-
voz má údajně stát 10 miliónů ročně, přičemž provozovatel bude sou-
kromý subjekt. Otázka je však jiná? Potřebujeme takto utrácet? můžeme 

přeci občanům zařídit bezplatnou dopravu do jiných bazénů – Petynka, 
Barrandov. Zbylé peníze můžeme využít na pomoc např. v rámci obědů 
žákům základních škol, kteří si to nemohou dovolit. Vždy to musí být 
vyváženo. I když čSSD v řepích je proti sportovnímu centru a myslí si, 
že 300 miliónů se může využít lépe, tak i přes to čSSD na magistrátu 
Prahy pomohla řepům a Rada Prahy odsouhlasila investiční dotaci pro 
výstavbu sportovního centra ve výši 75 miliónů. I z řad opozice v řepích 
se dají dělat dobré a velké věci, jen člověk musí mít víru a musí vědět 
jak přispět. Doufám, že sportovní hala v řepích nebude obdobná kauza 
jako „SAZkA ARÉnA“, která byla neskutečně předražená. 

Jsem matka dvou dětí a osobně využívám nejvíce 
expresku, líbí se mi, že je to fitness jen pro ženy. 
Ale z doslechu i z procházek po okolí vím, že své si 
tu najde skoro každý. Je tu jak několik klasických 
fitness center, tak i jen různě zaměřené lekce, 
máme tu venkovní sportoviště s posilovacími prv-
ky, hřiště na pétanque a dokonce i tenisové kur-
ty. mladší ročníky určitě ocení BmX dráhu a skate-

park. V řepích se také aktivně hraje fotbal a softball a sídlí tu jak 
škola různých bojových umění, tak škola taneční, obě jsou vhodné 
pro všechny věkové kategorie. A závěrem nesmím zapomenout ani na 
cyklostezku. Opravdu si myslím, že co se týká sportovního vyžití, jsou 
na tom řepy víc než dobře. 

Dagmar Michalčíková

jaroslav Bíro ODS

Martin Vaic ČSSD

Jsem poměrně čerstvá maminka a po porodu jsem 
na sobě začala opět pracovat. Sport miluji a řepy 
v tomto směru mají možná až nadbytek všemož-
ných sportovních center a klubů. Až mi holčička 
povyroste, ráda bych ji zapsala i do sportovní 
školky, aby byla ke sportu vedená od útlého věku. 
Jediné co mi zde chybí je bazén, který se ale prý 
vystaví na Chobotě spolu s tenisovými kurty, ho-

rolezeckou stěnou a sportovní halou. Až bude tento sportovní kom-
plex hotový, tak v podstatě nebudeme muset z řep vytáhnout paty. 
na bazén se moc těšíme!

Irma Čechová

Otázka na příští měsíc: Reportáže Televize Praha
Viděli jste reportáže z naší městské části v Praha TV?

Chcete-li se k otázce vyjádřit, kontaktujte redakci na e-mail: redakce@praha17.cz
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Proč	jste	se	rozhodl	věnovat	
politice?
V komunální politice se po-
hybuji druhé volební období 
a myslím, že je to někde oko-
lo roku 2010. Tehdy jsem se 
zúčastnil několika jednání 
zastupitelstva městské části 
a překvapila mě míra nesná-
šenlivosti mezi koalicí a opo-
zicí. V podstatě vše co učinila 
koalice, bylo pro opozici nepři-
jatelné a naopak. Chtěl jsem 
napomoci tohle nekonstruktiv-
ní prostředí změnit a mám za 
to, že se atmosféra na zastu-
pitelstvech zklidnila. na důle-
žitých projektech, které jsou 
v zájmu občanů řep, lze dnes 
vidět podporu napříč celým 
politickým spektrem a doufám, 
že je to i mou zásluhou.

Jak	se	Vám	pracuje	
v	zastupitelstvu?
Jsem opozičním zastupitelem 
a jako takový nemám možnost 
cokoli změnit. Opoziční zastu-
pitel přichází vždy na zastupi-
telstvo s jistotou, že koaliční 
zastupitelé budou ve většině. 
Z toho vyplývá, že když dojde k rozdílným ná-
zorům mezi koalicí a opozicí při schvalování ně-
jakého bodu jednání zastupitelstva, rozhodne 
nakonec hlasování. V tuto chvíli není důležitá 
argumentace, ale počet zvednutých rukou…

Jaký	je	Váš	názor	na	plánované	velké	
projekty	–	Sportovní	centrum,	Dům	
s	pečovatelskou	službou?
Jsou to největší plánované projekty a jak jsem 
již uvedl, u těchto projektů je v zastupitelstvu 
jednotný názor. Dům s pečovatelskou službou 
je z mého pohledu projekt s absolutní shodou. 
Sportovní centrum je projekt proměnných. Dou-
fám, že se z pohledu financování nezapíše po 
bok slavných projektů jako Tunel Blanka nebo 
Opencard. Finanční stránka tohoto projektu bu-
de zcela jistě rozhodující faktor při hodnocení 
úspěšnosti celého záměru a doufám, že bude 
i hlavním předmětem kontrolní činnosti odpo-
vědných orgánů.

Čím	Vás	oslovilo	právě	hnutí	Pro	Prahu?	
hnutí mě oslovilo svým postojem k přerozdělo-
vání finančních prostředků mezi hlavním měs-

tem Prahou a městskými částmi. hnutí mělo 
v úmyslu začít narovnávat dnešní velmi nevyvá-
žený finanční podíl ve výrazný neprospěch pro 
městské části (neznám přesná čísla, ale magist-
rát si ponechává přes 90% finančních prostřed-
ků, které obdrží od státu na jednoho Pražana, 
tuším, že je to 8,5% z částky, které obdrží od ma-
gistrátu městská část na svůj provoz). Zástupci 
všech politických stran, kteří se za posledních 
20 let vystřídali ve vedení magistrátu, měli nu-
lový zájem na tomto přerozdělení cokoli měnit.

Jaké	je	Vaše	zaměstnání?
Pracuji v reklamní agentuře.

Co	se	Vám	v	Řepích	líbí	a	jak	dlouho	tady	
žijete?
V řepích žiju od roku 1991. Líbí se mně poloha 
řep a z toho vyplývající dostupnost všeho po-
třebného. 

Jak	vnímáte	rozvoj	obce?
když se dívám na film „Discopříběh“, tak musím 
konstatovat, že rozvoj obce vnímám. V tomto fil-
mu vidíte makovského ulici s úplně novými, ne-

bo ještě rozestavěnými pane-
láky a v jejich okolí vůbec nic. 
máme štěstí, že naše radnice 
může pracovat s dostatkem fi-
nančních prostředků získaných 
z privatizace bytů a záměry 
rozvoje obce jsou brzděny ma-
ximálně úřednickým diktátem 
a nikoli nedostatkem financí.

Přál	byste	si	něco	změnit,	
chybí	Vám	něco?	
historická analogie popisující 
rozpad říma: 
„…byl v proudu celkový rozvrat 
vyšších vrstev společnosti, tra-
diční římské náboženství ztra-
tilo přesvědčivost a stalo se jen 
státním kultem.
Postupně začala kolabovat 
i vojenská moc, docházelo 
k mnoha vzpourám a vnitřním 
sporům a vlivem toho pocho-
pitelně nastávají problémy 
s ekonomikou.
říši nevládne mocný císař, ale 
na trůně sedí pouze loutky 
vojenských velitelů, proto 
skutečnou mocí nad říší 
nedisponuje nikdo.
největším problémem v tu 

chvíli se ale stávají nezastavitelné masy barbar-
ských kmenů, hunů a Germánů přicházejících 
z východu do západní evropy vlivem stěhování 
národů.
říše se tedy nakonec hroutí jejich úderem 
zvenčí, ale fakticky podléhá jen v důsledku toho, 
že už se rozpadla zevnitř.“
Z tohoto výňatku z historického díla mě mrazí 
v zádech. A když se ptáte, tak bych chtěl od-
stranit bruselské ignorantské politické elity, 
u kterých už vůbec není rozpoznatelné, čí zájmy 
prosazují.

Děkuji za rozhovor.
Radka Sálusová

Otázky pro Petra Stloukala
V říjnovém čísle Řepské sedmnáctky vám představujeme Petra Stloukala, který je členem našeho řepského zastupitelstva 
již druhé volební období.

Petr	Stloukal		
(věk	49,	Pro	Prahu)
•  V řepích žije od roku 1991.
•  členem zastupitelstva je druhé volební 

období.
•  Ženatý, 2 děti.
•  Záliby: sport, kultura.

Foto: -ras-
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Poděkování	pro	všechny
mnozí z vás si ani v letošním roce nenechali ujít oblíbenou akci – Babí léto, 
které se tentokrát konalo 10. září. Počasí nám velmi přálo, a tak se lou-
ka před radnicí brzy zaplnila příchozími návštěvníky, což nás samozřejmě 
velmi potěšilo.

Ráda bych touto cestou podě-
kovala všem, kteří se v letoš-
ním roce zapojili do pořádání 
akce. ke zdárnému průběhu ce-
lého dne samozřejmě pomohli 
všichni naši sponzoři, skvělí 
účinkující a mnoho ochotných 
lidí. Věřím, že si návštěvníci 
užili příjemné odpoledne se 
zajímavým programem i množ-
stvím soutěží. 
Děkuji tedy Sboru dobrovol-
ných hasičů Praha-řepy, jízdní-
mu oddílu městské policie, Spo-
lečnosti pro obnovu řepských 
tradic, Vězeňské službě, Centru 
sociálně zdravotních služeb, 
Domovu sv. karla Boromejské-

ho, firmě Otakar Chládek – Sadovnický a zahradnický servis, o. s. martin, 
TJ Sokol, hnutí Brontosaurus klubu přátel Lukova a mateřskému centru 
řepík. Dále děkuji všem účinkujícím dětem ze základních a tanečních škol 
nebo kroužků, PTk a SOŠ s.r.o., Japonské školy a mensa Gymnasia. můj dík 
samozřejmě patří i jejich vedení a všem vyučujícím. nemohu ovšem zapo-
menout ani na své spolupracovníky z úřadu městské části Praha 17, kteří se 
na organizaci podíleli. Za skvělé moderování akce patří můj dík Stanislavu 
Soukupovi.

Za finanční podporu, organizační pomoc či věcné dary děkuji společnostem 
mc Donald’s čR, s.r.o, Dalecký michal (AmB modely), melhem papírnictví, 
SAnITATUm (Lékárna makovského ul.), Zlatnictví Ametyst, moravská vino-
téka, Ok-Vet, s.r.o., Cukrárna Aleš, Pekařství a cukrářství erika, Pražským 
službám a.s., knihkupectví – papírnictví Josef Guriča, Autosalonu klokoč-
ka, firmám Fotomobil.cz – karel mařík, mgr. Ladislav kavan – Lk SeRVIS, 
generální zastoupení GeRnétic a také městské policii a Policii čR. 
A samozřejmě velké poděkování patří i všem obchodníkům, kteří nejenže 
byli nápomocni při propagaci této akce, ale díky svým skvělým výrobkům 
a službám přispěli k celkové pohodové a uvolněné atmosféře tohoto dne.

Mgr. Jitka Synková,
starostka

Letošní Babí léto provázelo opravdu letní počasí, a tak si všichni příchozí 
měli možnost užít pěkné odpoledne, jež nabízelo pestrý program opravdu 
pro celou rodinu. nechyběly samozřejmě věci tradiční – jako je např. jízda 
veteránů, pěvecká či taneční vystoupení žáků řepských škol, ukázky práce 
policie či hasičské techniky a mnoho dalšího. novinkou letošního ročníku 
byly soutěže pro dospělé, soutěžilo se např. ve skládání Rubikovy kostky ne-
bo pití vody na čas. Tečkou odpoledne byl koncert skupin nemo, Vladivojsko 
a Petra koláře.  -ras-

Léto
Babí

10. září 2016 od 14:00 hod.

Městská část Praha 17 vás srdečně zve na tradiční zábavné sobotní 
odpoledne pro celou rodinu.

Místo konání: na ploše před radnicí, ulice Žalanského, Praha-Řepy

Historická vozidla, umělecká vystoupení žáků všech řepských základních  
a uměleckých škol, dále taneční skupina B-Original, Japonská škola, mažoretky  

a gymnastky, jízdní oddíl MP, psovodi, policejní a hasičská technika, atrakce  
pro děti, knihovna řepy point, skvělé jídlo a pití, koncerty skupin atd.
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Odpoledne 9. září se konala první z akcí ze série oslav připomínajících 
20. výročí založení Domova sv. karla Boromejského v řepích. V zaplněném 
refektáři přítomné přivítala S. m. konsoláta miroslava Frýdecká, předsta-
vená Domova, u příležitosti vernisáže fotografií řepského rodáka Josefa 
Czwartynského. Ten návštěvníkům představil sbírku fotografií zobrazují-
cích proměny kláštera přibližně během posledních patnácti let a to v mno-
ha podobách i ročních obdobích.
kromě těchto fotografií měli příchozí možnost si poprvé v řepích prohléd-
nout obraz Alfreda Offnera „Sestra Charitas“, který je zapůjčen ze stát-
ního zámku horšovský Týn. O zajímavé historii obrazu přijel informovat 
sám kastelán zámku Bc. Jan Rosendorfský. Opravdu poutavým vyprávěním 
seznámil přítomné nejen s podrobnostmi týkajícími se obrazu, ale i po-
hnutými osudy rodu Coudenhove a zámku v Poběžovicích, pro který byl 
původně obraz namalován. 
Celé příjemné podvečerní setkání bylo završeno slavnostním křtem nové 
knihy Jaroslava hájka s názvem „Šlechtična a loupežník“, kmotry byli Jiří 
Schwarz a Tereza kolovratníková. knihu je možné zakoupit ve vrátnici Do-
mova a její koupí přispíváte na chod tohoto zařízení. O hudební program 
celé akce se výborně postarali S. m. evangelista (klavír), Jana Zdeňková 
(flétna) a Jan Zlámal (violoncello).  -ras-

Vinobraní v klášteře, které bylo součástí oslav 20. výročí založení Domova, 
proběhlo v neděli 11. září. Jednalo se již o třetí ročník této akce a stejně 
jako v letech minulých nabízelo pestrou zábavu pro děti i dospělé. Ten le-
tošní ročník se nesl samozřejmě jednak v duchu oslav 20. výročí znovuob-
novené činnosti Domova, ale také v duchu loupežnickém. Vždyť v srpnu 
jsme si připomněli 220. výročí narození loupežníka Václava Babinského. 
Ten v klášteře působil po odpykání svého dvacetiletého trestu těžkého ža-
láře a prožil zde pokojné stáří jako zahradník.
Celým programem tedy bravurně provázela Apolena hoffmannová (v po-
dání moniky Strakové) se svým životním druhem Václavem Babinským. 
hned v úvodu všechny přítomné návštěvníky pozdravili S. m. Remigie 
 Anna češíková – za kongregaci milosrdných sester sv. karla Boromejského, 
S. m. konsoláta mgr. miroslava Frýdecká – představená Domova sv. karla 
Boromejského, plk. Ivan horák, vrchní rada – ředitel Vazební věznice Ru-
zyně a starostka mč Praha 17 mgr. Jitka Synková. Všichni popřáli Domovu 

mnoho dalších úspěšných let a návštěvníkům samozřejmě hezky strávené 
odpoledne. následoval krátký přesun do „klášterního vinohradu“, kde se 
konala první řádná sklizeň. A hroznů se letos urodilo opravdu hodně! Sou-
částí úvodního programu bylo také zasazení „Babinského růže“. Sázely se 
hned dvě sazenice – jedna sazenice růžového keře připutovala do řep až 
z brněnské ho Špilberku, kde byl kdysi Václav Babinský vězněn, druhá pak 
byla „naše řepská“. Příští rok se tedy můžeme těšit na srovnání, kterému 
keříku se v klášterní zahradě bude dařit lépe.
Po skončení úvodního programu a slavnostním přípitku pak už všich-
ni přítomní měli možnost si užít příjemné slunečné nedělní odpoledne 
a ochutnat vzorky nabízených vín. O kulturní program se starali výborní 
účinkující, vystoupila např. Jana Rychterová s doprovodem, Jožka Šmukař 
s cimbálovou muzikou, Saxofonové kvarteto ze Zličína, taneční soubor ma-
kotřaské Stařeny s kapelou či orchestr Archioni Plus.
Zpestřením celého odpoledne pak byla volba nejlepší loupežnické masky – 
a to jak v kategorii dětí, tak dospělých. 
nezbývá, než se těšit na vinobraní opět za rok! -ras-

Křest nové knihy jaroslava Hájka

V Klášteře se opět slavilo vinobraní

Foto: -ras-

Foto: -ras-

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

✗	  rozpouštědla 

✗	  kyseliny 

✗	  zásady 

✗	  fotochemikálie 

✗	  pesticidy 

✗	  zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti (teploměry) 

✗	  olej a tuk (kromě jedlého) 

✗	  barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice 

✗	  detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky) 

✗	  léčiva 

✗	  baterie a akumulátory 

Kontaktní	tel.	na	řidiče	pro	případ	nenalezení	svozového	vozidla:
725	562	312,	725	562	318

Trasa	B			13.	10.	(čtvrtek)
•  ul. Skuteckého (parkoviště proti domu 1085) 15.00 – 15.20
•  ul. Laudova (slepé rameno – nad ZŠ) 15.30 – 15.50
•  ul. nevanova (proti zdravotnímu středisku č. 1079) 16.00 – 16.20
•  ul. nevanova (u prodejny Žabka č. 1050 –  

bývalý Julius Meinl) 16.30 – 16.50
•  ul. mrkvičkova (dle možnosti zastavení) 17.00 – 17.20
•  ul. na Fialce I.  17.30 – 17.50
•  ul. Brunnerova (parkoviště) 18.00 – 18.20
•  křižovatka ul. Březanova – U Boroviček 18.30 – 18.50

Trasa	C			29.	10.	(sobota)
•  křižovatka ul. Bendova – Bazovského (u parkoviště) 15.00 – 15.20
•  ul. makovského (u č. 1394 – vjezd  

do podzemních garáží) 15.30 – 15.50
•  ul. Galandova (u č. 1246) 16.00 – 16.20
•  ul. Španielova (u školy)  16.30 – 16.50
•  křižovatka ul. Španielova – Žufanova (parkoviště) 17.00 – 17.20
•  ul. Socháňova (slepé rameno – u školy) 17.30 – 17.50
•  ul. Vondroušova (u výtopny – u stání kontejnerů) 18.00 – 18.20
•  ul. Jiránkova (parkoviště) 18.30 – 18.50

Ing. Jaroslava Hrdličková,
Odbor životního prostředí a dopravy

NVelkoobjemové kontejnery  
v řÍjnU
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	sta-
novišti	zůstávat	přes	noc.
VOK	jsou	financovány	z	prostředků	Magistrátu	hlavního	města	Prahy.

ŘÍJEN

•				 5.	10.	Křižovatka	ul.	Laudova	x	K	Trninám	

•				 6.	10.	Parkoviště	v	ul.	Na	Moklině	(u	rest.	U	Hasiče)

•			13.	10.	Ke	Kulturnímu	domu	x	U	Boroviček

•			14.	10.	Parkoviště	Drahoňovského

•			20.	10.	Parkoviště	u	objektu	Bílý	Beránek	(Šímova	ul.)

•			21.	10.	Parkoviště	Hofbauerova	x	Žufanova

•			26.	10.	Křižovatka	ul.	Laudova	x	K	Trninám

•			27.	10.	Parkoviště	v	ul.	Na	Moklině	(u	rest.	U	Hasiče)

•				 3.	11.	Ke	Kulturnímu	domu	x	U	Boroviček

•				 4.	11.	Parkoviště	Drahoňovského

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

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

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

✗			stavební	suť

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

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

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

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

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

Ing. Jaroslava Hrdličková,
Odbor životního prostředí a dopravy

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

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

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

Termín	a	místo	přistavení	MSD

1.	10.	(sobota)	8	–	14	hod.	–  ke kulturnímu domu x U Boroviček
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Já bioodpad třídím. A znám spoustu lidí, kteří by ho třídili také, kdyby 
bylo těchto nádob v naší obci více, a kdyby byly součástí stálých odpa do-
vých stání. kromě malé party nadšenců ze Španielovy ulice, kteří kom-
postují v komunitě, se to v řepích zatím řeší přistavováním tzv. mobil-
ních biovoků. Určité řešení to je, ale dle mého názoru, nedostatečné. 
Biovoky jsou přistavovány na určitých místech, v určitých hodinách, 
1x za 14 dní. A zkuste mít doma 14 dní zbytky od zeleniny! A že se biood-
pad stejně rozloží na normální skládce, je pravda, ale jeho použití je zne-
hodnoceno tím, že je součástí směsného odpadu. Smysl třídění je přece 
recyklace, tedy další využití, a ne jen všechen odpad zakopat nebo spálit. 
Ano, přibyly by další nádoby na tento odpad, někdo by ho musel vyvážet. 
To vše by samozřejmě stálo peníze. Ale biokontejnery by přece nemusely 
být všude. nádoby na drobný elektroodpad, nápojové krabice, nepotřeb-
ný textil a na kovový odpad také nejsou součástí každého odpadového 
stání. To, co se v těchto kontejnerech shromáždí, by bez jejich existence 
proletělo komínem do ovzduší, které dýcháme nebo skončilo na skládce, 
tedy ve spodních vodách. Další argument je, že by zavedením kontejnerů 

na bioodpad ubylo množství směsného odpadu. neberu čtenářce názor, 
že ona by se slupkami od brambor do biokontejneru nechodila. To je 
kaž dé ho věc, jak si počíná, jak se chová k životnímu prostředí. Ani já se 
ke svému okolí a přírodě nechovám stoprocentně – například jsem kuřák.
Stát nebo obec by měly podporovat lidi, kteří se chtějí k přírodě (kam 
patříme i my) chovat šetrněji. Stejně tak je to s dopravou. Pokud budou 
vlaky nebezpečné, nespolehlivé a špinavé, nemůžeme od lidí chtít, aby 
méně jezdili svými auty. Vzpomeňme si, jak to v řepích vypadalo před 
instalováním košů se sáčky na psí exkrementy. Ten rozdíl tehdy a dnes 
je vidět!
To, že tu bude stále skupina občanů, kteří odpad nebudou třídit i kdyby 
kontejnery měli před svým domem, nebudou uklízet po svých pejscích 
a tramvají nepojedou, i kdyby bylo jízdné zadarmo, je normální. Jde o to 
nabídnout lidem možnost žít trochu jinak. A taky trpělivost – vše chce 
svůj čas. Před třiceti lety jsme všechno házeli do jedné popelnice.

Jan Bösser

Kam s bioodpadem

Do bioodpadu a tím i do biovoku patří: listí, tráva, plevel, zbytky rostlin, dřev-
ní štěpka z větví stromů a keřů, piliny, hobliny, spadané ovoce, zbytky ovoce 

a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky od vajec apod. Do biood-
padu a tím i do biovoku nepatří: zbytky jídla (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, 
kosti, maso, uhynulá zvířata, znečištěné piliny a hobliny, biologicky nerozlo-
žitelné odpady apod.
Biovoky jsou financovány z prostředků magistrátu hlavního města Prahy.

UPOZORNĚNÍ!
Oproti loňskému roku nastala změna! VOk budou přistavovány po dobu 
 maximálně 3 hodin (viz uvedené termíny), nicméně v případě naplnění 
kontejneru před koncem doby přistavení budou kontejnery měněny za 
prázdné.

Ing. Jaroslava Hrdličková, 
Odbor životního prostředí a dopravy

Stanoviště	BIOVOK:

•		 9.	10.	(ne)	13-16	hod.	– hofbauerova x Žufanova
•	16.	10.	(ne)	9-12	hod.	– ke kulturnímu domu x U Boroviček
•	23.	10.	(ne)	13	–	16	hod. – na moklině (u restaurace U hasiče)  
•	30.	10.	(ne)	13	–	16	hod. – k Trninám x Laudova
•		 6.	11.	(ne)	13	–	16	hod. – hofbauerova x Žufanova

Přistavované kontejnery budou s obsluhou.

K příspěvku Jany Richterové ze zářijové Řepské sedmnáctky
Chci se jen vyjádřit k části, kde čtenářka píše o bioodpadech.

Víte, jak má vypadat takový správný autovrak? Jestli se domníváte, 
že by to mělo být vozidlo dlouhodobě odstavené, hyzdící prostředí, 
znemožňující údržbu komunikace a bez poznávací značky, pak vás 
zřejmě zklameme. Jak nás informuje Zákon č.13/1997 Sb., o pozem-
ních komunikacích, pak: „Vrakem je silniční vozidlo, které je pro zá-
vady v technickém stavu zjevně nezpůsobilé k provozu na pozemních 
komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, 
doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce 
silničního vozidla.“ Laicky to tedy znamená, že dokud má vozidlo 
technickou v pořádku a všechna čtyři kola, pak není možné prohlásit 
jej za autovrak, i když máte pocit, že je tam zaparkované od nepaměti 
a nemá ani espézetku…  
Pokud tedy není možné na místě prohlásit vozidlo za autovrak, postupují 
strážníci a policisté vždy stejně. Celou věc (tedy ono vozidlo) zdokumen-
tují, sepíší kratičký úřední záznam, ve kterém se uvede kdy, kde, kdo a co 
a společně s fotografiemi či videozáznamem jej zašlou na místní úřad. Zde 
se vozidlo zaeviduje a výzva k jeho odklizení se vyvěsí na vozidlo samotné, 

ale také na úřední desku úřadu. 
V případě, že se do dvou měsíců 
od výzvy majitel vozidla nepřihlá-
sí nebo vozidlo neodstraní, pak se 
příslušný automobil stává majet-
kem města, které zajistí jeho od-
stranění z pozemní komunikace. 
následně, podle čísla karoserie, je dohledán majitel, aby mu mohla být 
naúčtována pokuta za zábor veřejného prostranství a poplatek za náklady 
zajištěného odtahu.  Rozhodně je tedy lepší zajistit si likvidaci svého sta-
rého vozidla sám. Sběren kovového odpadu je na území české republiky 
několik desítek. Jejich seznam lze vyhledat na internetových stránkách 
ministerstva životního prostředí http://www.mzp.cz/. Pak již stačí naše 
staré auto dovézt na místo a mít u sebe velký technický průkaz. 

Zuzana Gašpar,  
Kancelář ředitele MP hl. m.  Praha

Autovrak: Víte, jak má vypadat?
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Co	vás	přivedlo	k	myšlence	psát	knihu	
o	Václavu	Babinském?
Jednoznačně to bylo jeho výročí 220 let od 
narození. kromě toho si v říjnu letošního roku 
připomínáme také kulaté, již 140. výročí úmrtí 
hraběnky Coudenhove, která také v řepích pů-
sobila. A aby toho nebylo málo, ještě si během 
měsíce září připomínáme 20. výročí založení Do-
mova sv. karla Boromejského v řepích. Takže to 
vlastně byl trojnásobný popud.

Jak	dlouho	jste	knihu	psal?
můj původní plán byl ten, že na zpracování budu 
mít celou loňskou zimu. Jenže když si k něčemu 
sednu, nemohu přestat, takže kniha byla v pod-
statě napsaná již loni o Vánocích. 
kniha je vlastně životopisem hraběnky Couden-
hove, tedy milosrdné sestry Charitas, která byla 
ve své době představenou kláštera. Samozřej-

mě, v knize je Babinský hojně zmiňován, neboť 
v té době silně hýbal děním v celém Rakousku-
Uhersku. 
Z historických pramenů také vyplývá, že kom-
tesa původně byla zaslíbena hrabivému finanč-
níkovi Wallenfeldovi. Toho však Babinského 
banda nakonec zlikvidovala a ze sňatku sešlo. 
Co je na tom pravdy nevíme, ale je jistě zajíma-
vé sledovat, jak se mnohem později ve vězení 
k Babinskému chovali. Za své činy totiž dostal 
celkem dvacet let žaláře. Patnáct let trávil na 
Špilberku, pak byl převezen do kartouz, dnešní 
věznice Valtice, kde také působily sestry boro-
mejky. Je pozoruhodné, že ze zápisů se dozví-
dáme, že Babinskému po tomto převozu byly 
hned na bráně sejmuty řetězy a koule z nohou 
a Babinský se mohl volně pohybovat. To sa-
mozřejmě vyvolalo nevoli ze strany ostatních 
vězňů.

Potom se ho jeho mateřská obec, tedy Pokra-
tice, zřekla a sestry boromejky si ho vybraly 
jako zahradníka do řep. Tam se těšil veškeré 
úctě a přátelství a byl chráněncem sestry Cha-
ritas.

Odkud	jste	sbíral	prameny	pro	svou	knihu?
Základem informací pro mě samozřejmě byly 
archivy. Potom patří velký dík novinářce a spi-
sovatelce Olze Votočkové, která je mimochodem 
vnučkou Josefa Jungmanna. Ta měla neskar-
tované materiály, které se jí podařilo získat od 
soudů a ředitele věznice. 
navštívil jsem i v Roudnici nad Labem archiv jis-
tého pana Václava (který si nepřál, abych někde 
uváděl celé jeho jméno). Tam jsem pátral po vy-
chovatelce, učitelce a pozdější velké přítelkyni 
hraběnky Coudenhove, Anně. 
Podařilo se mi získat také zajímavé materiály 
o tom, že Babinský měl v řepích dědice. Jed-
nalo se o jistého Francka, nalezence tehdejšího 
místního úřadu, který působil u boromejek, byl 
nemocný na plíce. A právě z tohoto důvodu ho 
sestry daly do učení k zahradníkovi Babinskému, 
aby mu pobyt v zahradě na čerstvém vzduchu 
pomohl. mezi oběma muži vzniklo velké přá-
telství, Francek Babinského oslovoval „dědo“ 
a nakonec se tedy stal i jeho dědicem. mnozí si 
však myslí, že Babinský byl majetným člověkem, 
že majetek nashromáždil ze svých loupeží. Opak 
je však pravdou. nebohý Francek zdědil pouze 
tabatěrku, kapesní nůž, postel a jedny kalhoty. 
To byl veškerý majetek legendárního Václava Ba-
binského!
Ještě jsem měl materiály z pozůstalosti člověka, 
který jako malý byl členem Babinského party. 
nakonec byl postřelen, léčil se u boromejek a vy-
učil se pekařem. Později si otevřel svůj vlastní 
obchod na Pohořelci a stal se největším národo-
piscem Babinského.

Co	vás	na	tom	příběhu	nejvíc	překvapilo?
Přiznejme si, že Václav Babinský určitě nebyl 
žádný svatoušek. Ale na druhou stranu to byl 
loupežník v „dobrém…“ V té době bylo loupež-
nických band hodně. A tak se následně stalo, 
že mu přiřkli něco, co neudělal. A je takovou 
zajímavostí, že prostí lidé sami říkali: „kdepak, 
tohle Babinský neudělal, to není jeho rukopis!“. 
Babinský byl zkrátka ve své době opravdu no-
blesní loupežník.

Šlechtična a loupežník – dva zajímavé osudy
V září proběhl křest nové knihy Jaroslava Hájka s názvem „Šlechtična a loupežník“. Autor se v tomto díle věnuje velmi 
zajímavému osudu hraběnky Albertiny Sophie Coudenhove a loupežníka Václava Babinského. A je opravdu o čem číst! Vždyť 
hraběnka Coudenhove se vzdala svého šlechtického titulu i vyhlídek na poměrně snadný život, vstoupila do řádu sester 
boromejek a jako milosrdná sestra Charitas působila coby představená v řepském Klášteře. A právě sem zavál na sklonku života 
osud i Václava Babinského, který zde pracoval coby zahradník poté, co si odpykal dlouholetý trest na Špilberku. V říjnové 
Řepské sedmnáctce vám tedy s radostí přinášíme rozhovor s autorem, Jaroslavem Hájkem.

Foto: -ras-



V té době tady působil Jan Vojta, a to byl oprav-
dový grázl. měl na svědomí spoustu nekalých 
skutků a velké množství vražd, ale ve stínu Babin-
ského úplně zanikl. některé skutky Babinského 
jsou samozřejmě už převyprávěné a pokroucené 
mnohým ústním podáním, ale podstata zůstává. 
Babinský spoustu skutků dokázal zrealizovat 
díky vtipu a dobré promyšlenosti. Z lupu ale 
většinou sám nic neměl, protože to všechno zase 
předal dál a rozdal to chudině.
To že se Babinský stal loupežníkem, byla vlastně 
také taková nešťastná náhoda. Se svým kolegou 
z vojny měli „opušťák“ a než se stihli do kasá-
ren vrátit, byl jeho kamarád nalezen mrtvý. Tuto 
smrt neprávem připisovali Babinskému. Údajně 
ho však zabil někdo, koho obehráli v kartách, 
a jemu nezbylo nic jiného než se začít skrývat. 
V té chvíli také přišel o svou lásku, a tak ukradl 
vojenskou pokladnu a vrhnul se do života psan-
ce. nic jiného mu, pokud chtěl přežít, zkrátka 
nezbývalo. Žil jako psanec v jeskyních a jeho ži-
vot nebyl rozhodně jednoduchý.

Václav	Babinský	se	později	stal	opravdovou	
českou	legendou.	Myslíte,	že	je	to	proto,	že	
skutečně	byl	takový	dobrák?
Václav Babinský byl patrně silnou osobností 
a je fakt, že se na něj nalepovala spousta grázlů 
a lumpů. Ale jsem přesvědčen, že Babinský ni-
koho nezabil. To se dozvídáme i z jeho osobní 
zpovědi již zmiňovanému Franckovi. Babinský 
přiznává, že hodně hřešil, žil prostopášným ži-
votem, ale nikdy svou rukou nikoho nezabil. A já 
rozhodně nemám důvod tomuto tvrzení nevěřit.
Je pravda, že u soudu se mu snažili dokázat vel-
ké množství nekalých věcí, loupeží i vražd, ale 
ty mu skutečně nikdy prokázány nebyly. A uvě-
domme si, že v té době se dostával i za menší 
provinění „provaz“ a on dostal „jen“ dvacet let 
žaláře.

Vraťme	se	ale	k	neméně	zajímavému	
příběhu	hraběnky	Coudenhove.	Co	vedlo	
tuto	urozenou	dámu	ke	vstupu	do	řádu?	
A	proč	do	něj	nevstoupila	už	dřív,	ale	až	
ve	svých	37	letech?
hraběnka Albertina vyrůstala jako pátá v pořadí 
mezi osmi sourozenci. A čtyři starší byli bratři. 
Všechny své sourozence převyšovala svým inte-
lektem a povahou. 
Později ji dali na převýchovu k salesiánkám, 
následně působila u císařského dvora, což se jí 
příčilo. To bylo na tu dobu velmi neobvyklé, ale 
opravdu měla velmi odlišnou povahu od větši-

ny svých vrstevnic. když se dostala do Ústavu 
šlechtičen v Praze, nastaly další problémy – sa-
ma o tomto období hovořila v tom smyslu, že jí 
ubíjejí ženy nevzdělané a dokonce hloupé, je-
jichž jedinou ozdobou je krásný šat.
Již od malička se u ní projevovaly touhy o něko-
ho pečovat a o někoho se starat, pracovat pro 
druhé. V určitém věku si zkrátka řekla „dost“. 
Ona to popisuje jako vnuknutí, byla silně věřící. 
Setkání s umírající babičkou, o kterou se něja-
kou dobu starala, pak bylo jakýmsi impulsem pro 
vstup do řádu a rozhodnutí zasvětit svůj další 
život péči o chudé a nemocné. 
V 37 letech se tedy stala novickou. Byla v letech, 
kdy by vlastně mohla být matkou některých 
kolegyň. Byla velmi vzdělaná, mluvila několika 
jazyky a byla skvělý manažer. Dokonce jí byl od-
puštěn i poslední rok noviciátu a do řádu vstou-
pila již po dvou letech. Stala se představenou 
kláštera a nově vzniklé trestnice v řepích. Zde 
dokázala s velkou precizností zúročit svůj ma-
nažerský um a talent. Součástí věznice byl také 
klášterní statek se zahradou, který se v podsta-
tě stal soběstačným pro zásobování chodu nejen 

celé trestnice, ale i pro nemocnici Pod Petřínem. 
některé odsouzené ženy pracovaly na polích, 
některé v nově vybudované velké prádelně. Dal-
ší vězeňkyně šily ve velkém nemocniční prádlo, 
některé zase pracovaly v ovocném sadu a zele-
ninové zahradě. některé schopnější odsouzené 
ženy si po propuštění dokonce odnášely i slušný 
finanční obnos.

V	rámci	křtu	vaší	knihy	byl	veřejnosti	
představen	i	obraz	sestry	Charitas,	který	
je	za	normální	situace	uložen	na	zámku	
v	Horšovském	Týně.	K	jeho	objevení	jste	
velkou	měrou	přispěl…
když jsem sháněl materiály o životě hraběnky 
Coudenhove, tak jsem ve vídeňském archivu 
objevil její černobílou fotografii. Byla na ní 
hraběnka, řepský klášter a zahradník Babinský. 
Uvědomil jsem si, že v té době ještě neexistovala 
fotografie, takže se musí jednat o obraz, který 
někdo později černobíle vyfotil. 
A už se rozběhly nitky pátrání, které mě zavedly 
do zámku v Poběžovicích, tam mě na městském 
úřadě odkázali na depozitář v horšovském Týně. 
A tam se skutečně našel! Pak už to vzalo rychlý 
spád a se souhlasem Památkového ústavu se 
ho podařilo nyní zapůjčit k nám do řep, v rám-
ci oslav dvacetiletého výročí založení Domova 
sv. karla Boromejského.
Byla to vlastně původně velká náhoda, ale já 
jsem za ní moc rád. mým cílem je ještě udělat re-
pliku tohoto obrazu – měl by to být tisk na plát-
no a doufám, že se to podaří.

Jaké	máte	další	plány?	Chystáte	se	na	
nějakou	další	knihu?
Ale já již na další knize pracuji! V současnosti 
píšu skutečný příběh z období totality… Je to 
zajímavý příběh dvou lidí. On byl čech a ona Ital-
ka. Po jejich seznámení je rozdělil rok 1968, ona 
se nakrátko vrátila v roce 1970 na stáž a pak se 
potkali až téměř po šedesáti letech. Víc ale pro-
zrazovat nechci, ať se čtenáři mají na co těšit!

Na	závěr	tedy	prozraďte,	kde	je	možné	
zakoupit	vaši	knihu	„Šlechtična	
a	loupežník“?
Zatím je v prodeji ve vrátnici v klášteře u sester 
boromejek. Je to z toho důvodu, že v současnos-
ti jde výtěžek z prodeje právě na chod Domova 
sv. karla Boromejského.

Děkuji za rozhovor.
Radka Sálusová
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Jaroslav hájek 
•  Ženatý, dvě dcery, vnučka a vnuk.
•  V řepích žije od narození.
•  Zájmy: historie

Rodný list hraběnky Albertiny Sophie  
Coudenhove
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N E Č E K E J T E, 
OBJEDNEJTE 

SE!!!

J A K ?
Na webových stránkách našeho úřadu na úvodní 

straně dole,  žluté pole webcall. 

Nebo: prostřednictvím podatelny našeho úřadu.

Děkujeme

Programy pro řepské seniory říjen 2016

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	 říjnu:	 4.	 10.	 Volný program, 
11.	10. Sociálně právní gramotnost. Přednáše-
jící R. koštelová, Dis. (čAPS), 18.	10.	Slavíme 
Den seniorů, k poslechu a tanci nám zahraje 
Sparťanka, 25.	10. Volný program.

Klub	Gemini	(zdravotně	znevýhodnění)
První pondělí v měsíci se klub neschází, kaž-
dé další pondělí od 14.30 do 16.30 hodin. 
klub 17, Socháňova 1221, Praha 17.
klub vede martin Prouza.
Program	 v	 říjnu: 3.	 10.	 Společenské hry, 
10.	 10.	 manuální činnost s muzikoterapií, 
17.	10.	Tajná listina, 24.	10.	činnosti vedoucí 
k tréninku proti Alzheimerově chorobě,	
31.	10.	Tvorba sošek z novin. 

Klub	seniorů	Řepy	(KSŘ)
každou středu, od 9 do 11 hodin v kC Průhon, 
Socháňova 1220/27, Praha 17.
klub vede Josef Procházka.
Program	 v	 říjnu: 5.	 10. Volný program, 
12.	 10. Sociálně právní gramotnost. Předná-
šející R. koštelová, Dis. (čAPS), 19.	10.	komu-
nikace se specifickými skupinami obyvatel – 
přednášející P. čermák (čAPS), 26.	 10. Volný 
program.

Klub	aktivního	stáří	(KLAS)
každé pondělí, vždy od 14 do 16 hodin, kulturáček 
na Bílé hoře, ke kulturnímu domu 14, Praha 17. 
klub vede karla Stýblová.
Program	 v	 říjnu: 3.	 10.	 Volný program, 
10.	 10. Slavíme jubilanty – k poslechu nám 
zahraje „Sparťanka“, 17.	 10. Cvičení na žid-
lích s pí maxinovou, 24.	 10. komunikace se 
specifickými skupinami obyvatel. Přednášející 
P. čermák (čAPS), 31.	10. Sociálně právní gra-
motnost. Přednášející R. koštelová ( čAPS).

Klub	seniorů	Centrum
Setkávání vždy v úterý od 9 do 11 hodin v CSZS, 
Bendova 1121, Praha 17.
klub vede Jitka hanzlová. 
Program	 v	 říjnu: 4.	 10.	 Promítání filmu dle 
přání, 11.	10.	PC – procvičování, 18.	10.	Volný 
program, 25.	10. Vše o vaření – výměna recep-
tů a zkušeností.

Plán Klubu 17         říjen 2016

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

	 4.	10. – Vyrábíme zvonkohru ze šnečích ulit

	 5.	10. – Povídání o domácích mazlíčcích

	 7.	10. – Výrobky z mušlí

11.	10. – malujeme na sklo

12.	10. –  Stavíme halloween domeček 
(1. část)

14.	10. – kdo si hraje, nezlobí ☺

18.	10. – Výroba masek na halloween

19.	10. –  Stavíme halloween domeček 
(2. část)

21.	10. – kreativní Fimo dílna

25.	10. – Připravujeme se na halloweenskou party, dlabeme dýně

26.	10. – Slavíme halloween, masky vítány, „Den otevřených dveří“ 

28.	10. – Statní svátek – zavřeno

na oddělení osobních dokladů 

✓ žádost o občanský průkaz

✓ žádost o cestovní doklad

✓ výdej těchto dokladů

✓ přihlášení k trvalému pobytu



INfORmujEmE

13

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Městská část Praha 17,  
 

Centrum sociálně zdravotních služeb a  
 

Česká asociace pečovatelské služby  
 

Vás srdečně zvou na „Den sociálních služeb Prahy 17“ 
 

Setkání se uskuteční pod záštitou starostky MČ Praha 17 
Mgr. Jitky SYNKOVÉ 

 

VE STŘEDU 19. ŘÍJNA 2016 od 15.00 hodin 
v Kulturním centru Průhon, Socháňova 27/1220, Praha 6 - Řepy 

 

Program: 
 

15.00 – 15.15 Slavnostní zahájení 
Mgr. Jitka Synková, starostka MČ Praha 17 
PhDr. Jindřich Kadlec, ředitel CSZS a předseda ČAPS 
 

15.15 – 15.35 Aktuální informace k novelizaci zákona o sociálních službách 
Zástupce MPSV 
  

15.35 – 15.55 Vystoupení zástupců HMP 
 
15.55 – 16.15 Vystoupení předsedy NRZP ČR Mgr. Václava Krásy  
 
16.15 – 16.30 Historie a současnost komunitního plánování sociálních 

služeb Prahy 17  
Ing. Jaroslava Šimonová, radní MČ Praha 17, předsedkyně 
komise pro výstavbu Domu s pečovatelskou službou v Řepích a 
komunitní plánování 

 
16.30 – 16.45 Tvorba Strategického plánu Prahy 17 

Jiří Masopust, zástupce starostky MČ Praha 17 
 

16.45 – 17.30 Prezentace jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb 
působících na území Prahy 17  

 
17.30 – 18.00 Diskuze, ukončení setkání      
                 

Občerstvení zajištěno 

Vážení čtenáři, 

v tomto čísle bych rád poděkoval za možnost vás v průběhu celého roku informovat 
o rozsáhlé činnosti Centra sociálně zdravotních služeb.

Jak jste si jistě všimli, naše činnost je velmi rozmanitá a zabýváme se poskytováním služeb 
pro naše klienty od dětského věku až po seniory.

Jsme rádi, že díky našemu zřizovateli se nám stále daří držet cenovou hladinu našich 
služeb na velmi přijatelné úrovni. Pro naše klienty jsme také schopni řadu volnočasových 
aktivit nabídnout díky vstřícnosti našich spolupracovníků dokonce zdarma.

Dovolte mi prosím, poděkovat na tomto místě všem mým kolegům, se kterými se nám daří 
naše služby rozvíjet a rozšiřovat ke spokojenosti vás, našich klientů.

Dále bych chtěl poděkovat všem, kteří naše služby využívají, ale také těm, kteří nás 
podporují v naší činnosti.

Centrum sociálně zdravotních služeb se představuje
Závěrečné	shrnutí

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

PhDr. Jindřich Kadlec, ředitel CSZS

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO 

V PRAZE – ŘEPÍCH

PŘIJME VRÁTNÉHO
na zástupy

(dohoda o pracovní činnosti),

do dvousměnného provozu (denní a noční služba)

vhodné pro důchodce, jako přivýdělek.

Vaše životopisy pouze písemně na: sekretariat@domovrepy.cz,

nebo je možnost nechat životopis na vrátnici Domova.
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2.	10.	Orchestrální	řada	Archioni	Plus	pod vedením michala macourka, 
na programu: J. S. Bach, R. Binge, C. Debussy, J. Pachelbel, S. Prokofjev, 
Z. Fibich a další. kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné, od 17.00 hod.

3.	–	31.	10.		Čechy	krásné,	
Čechy	mé! – výstava fotografií 
Jaroslava Páska. Refektář, 
vstup volný.

9.	10.	Houslový	koncert	Dany	Kláskové.	kostel sv. Rodiny, vstupné dob-
rovolné, od 17.00 hod.

16.	10.	Orchestrální	řada	Archioni	Plus	pod vedením michala macourka, 
na programu: m. Ravel, e. Grieg a A. Dvořák. kostel sv. Rodiny, vstupné 
dobrovolné, od 17.00 hod.

20.	10.	Dobročinná	aukce	„Andělů“ na podporu Domova sv. karla Boro-
mejského. hotel hilton Prague Old Town, od 19.00 hod.

30.	 10.	 Slavnostní	 koncert	 sopranistky	 Pavlíny	 Senič s doprovodem 
souboru musica Festiva di Praga s natočením LIVe CD. Generální zkouška 
za přítomnosti publika proběhne v 15.00 hod.
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.

Zájemci o zasílání kulturních programů a aktua lit z Domova se mohou 
přihlásit na e-mailu: kultura@domovrepy.cz 
Tel.: 277 003 564, mobil 774 401 337.

Spojení:	bus	č.	264,	zastávka	Škola	Řepy.
K	Šancím	50,	Praha	17	–	Řepy,	tel.:	277	003	564,	774	401	337,	
www.domovrepy.cz.	

Domov	sv.	Karla	Boromejského	 program na říjen 2016

Jiří  Růžička 
ředitel Gymnázia 
Jana Keplera 
 
Váš 
kandidát 
do Senátu

www.ruzickadosenatu.cz 
facebook.com/ruzickadosenatu

Budoucnost nesmíme řešit  
 v budoucnosti

Mgr.	Marek	Orko	Vácha,	Ph.D

Evoluční	myšlenka	a	její	vliv		
na	křesťanskou	spiritualitu

Středa	26.	října	2016,	19	hod.	

Kostel	Sv.	Rodiny

Praha	6	-	Řepy,	K	Šancím	50

Spojení: bus 180, tram 9, 10 – Sídliště řepy,  
bus 164 – Škola řepy
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Divadlo pro děti:  
Kvak a žbluňk

Divadlo pro děti:  
Jak zvířátka vařila dort

Divadlo pro děti:  
Nápad myšky Terezky 

Divadlo pro děti:  
O Budulínkovi

Divadlo pro děti:  
Dobrodružství skřítků

LiStOVáNí: Muž, který  
miloval Yngveho 

Írán – zapovězená země 
nebo cestovatelský ráj?

Seminář:  
Třídím BIOmateriál

Přednáška: Nebezpečí 
jménem Islámský stát

Výstava obrazů - Tomáš 
Hřivnáč: Figura

Zelený žabák Kvak a hnědý ropušák Žbluňk jsou nerozlučná dvojka. Děti se 
prostřednictvím jednoduchých a vtipných příhod dozví, jak důležité je mít 
někoho rád a někomu pomáhat. Loutkové představení je plné reproduko-
vané i živé hudby, hravé scénografie a nápaditého scénáře pro malé i velké 
diváky. Společenský sál KC Průhon. (vstupné 40 Kč)

V malém domečku spolu žili lištička s kočičkou. Jednoho dne přišla zpráva, 
že král Jiří bude slavit narozeniny. Kočička s lištičkou se proto rozhodli, že 
společně upečou velký narozeninový dort. To ale není jen tak! Pomůžete, 
milé děti, zvířátkům dort uvařit? Společenský sál KC Průhon. (vstupné 40 Kč)

V lese vládne pohoda, všechna zvířátka si užívají poklidného života. Jedno-
ho dne je však navštíví zlá koza Rozalinda a najednou je všechno jinak. Ro-
zalindě se podaří vylákat zajíčka Jakuba z jeho chaloupky. To se ale zvířát-
kům nelíbí rozhodnou se ho zachránit. Každý přichází s nějakými plánem, 
ale na kozu nakonec vyzraje chytrá myška. Jak? To se nechte překvapit! 
Délka 45 min. Společenský sál KC Průhon. (vstupné 40 Kč)

Kdo by neznal Budulínka? Neposlušný klučina nedbá na varování svých pra-
rodičů a vpustí do domu proradnou lišku, která ho poté unese do své nory. 
Klasickou zápletku pohádky jsme, ale trošku vylepšili. Budulínek sice moc 
neposlouchá, kdežto babička s dědečkem by naslouchat chtěli, ale sluch jim 
už moc neslouží. Společenský sál KC Průhon. (vstupné 40 Kč)

Jestli pak jste, milé děti, někdy viděli skřítka Goblíka? Že ne? Goblíci žijí  
v lese a jsou strašně malincí, a tak musíte být pěkně potichu a zlehounka 
našlapovat, abyste je nevyplašili. Leckdy je také najdete schované pod 
listem kapradí. A pokud na ně narazíte, můžete s nimi zažít pořádné dob-
rodružství – stejně jako v této pohádce! Nezávislé divadlo. Společenský 
sál KC Průhon. (vstupné 40 Kč)

Představení na bázi skvělého románu o dospívání, touze a lásce na po-
zadí významných dějinných událostí. Příběh začíná roku 1990, kdy se 
napříč celou Evropou hroutil komunistický režim. Hlavním hrdinou je 
Jarle Klepp, mladý rebel z norského města Stavanger. Jednoho dne se 
ve škole objeví nový spolužák, úplně obyčejný světlovlasý kluk, který 
ničím nevyniká. Vlastně něčím však přece - je krásný. Setkání s Yngvem 
poplete Jarlemu hlavu a obrátí mu život vzhůru nohama. A lidem kolem 
něj také… Hrají: Jakub Zedníček, Jiří Ressler a Markéta Lánská. Délka: 50 
min. Na místě můžete zakoupit knihu podepsanou autorem za 390 Kč. 
Společenský sál KC Průhon. (vstupné 100 Kč na místě/112 Kč e-ticket)

Cestovatelská přednáška o zemi, která je doslova napěchovaná historic-
kými, kulturními a přírodními památkami od východu až po západ. Írán, 
země kde dodnes vládne tvrdý islámský režim, si díky své izolaci od okol-
ního světa zachovává neuvěřitelné kouzlo. Netknutá krajina s vysokými 
horami a nehostinnými pouštěmi. Írán je navíc zemí, která je poměrně lev-
ná a velmi bezpečná a i přesto je turisty relativně málo navštěvovaná. Kdo 
se sem vypraví, nebude litovat. Stejně jako cestovatel Luboš Kováč, který 
dosud navštívil 53 zemí a právě Írán je jeho srdeční záležitostí. Během pro-
mítání fotek uslyšíte zábavné historky z cest, ale také tipy, co zde navštívit. 
Společenský sál KC Průhon. (vstupné 50 Kč na místě/62 Kč e-ticket)

Existuje možnost, jak správně a efektivně třídit biologicky rozložitelný 
odpad, který je škoda zahrnout mezi ostatní odpad? Jak na to se dozví-
te na zajímavém semináři „Třídím BIOmateriál“. Bytové domy či firmy, 
které se rozhodnout zavést oddělený sběr biomateriálu, získají zdarma 
dárkové balíčky pro všechny zúčastněné osoby/byty (platí do vyčerpání 
zásob). Účast na semináři je nutno potvrdit online formulářem. Více na 
www.pruhon.cz. Pořádá MČ Praha 17. Délka 120 min. Společenský sál KC 
Průhon. (vstupné zdarma)

Volné pokračování zajímavé přednášky na téma, které hýbe celým světem. 
Jakou hrozbu pro nás představuje Islámský stát? Přestože je pro nás zdán-
livě vzdálený, nebezpečí terorismu postihlo naše blízké sousedy v EU. Svůj 
pohled na věc vám představí PhDr. Mgr. Vladimír Svoboda, člen Sdružení 
válečných veteránů ČR, který se řadu měsíců pohyboval na území ovláda-
ném Talibanem. Autentické vyprávění je doplněno o fotografie a filmové 
záběry, které podtrhují živost a syrovost situace na zdejších krizových mís-
tech. Společenský sál KC Průhon. (vstupné 50 Kč na místě/62 Kč e-ticket)

Tomáš Hřivnáč, grafik a především vynikající kreslíř. Jeho tvorba je zaměře-
na především na volnou grafiku, zejména na techniku suché jehly, mezzo-
tintu a olejomalbu. Hlavní roli na jeho obrazech zaujímají křivky ženského 
těla, které zachycuje realisticky, ale i abstraktně. Autor se vyznačuje nebý-
valou schopností prezentovat pouhopouhými linkami hluboké umělecké, 
ale i lidské zážitky. Půvab, krása a plastičnost každého z tvarů jsou vyobra-
zeny s neuvěřitelnou kresebnou přesností. Prodejní výstava obrazů potrvá 
do konce října 2016. Galerie KC Průhon + korzo 1. NP. (vstup zdarma)
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Těšení, nervozita, obavy i radost – všechny tyto pocity již neodmyslitelně 
náleží k 1. září. Dni, který jednoznačně patří zejména prvňáčkům, kteří 
začínají svou školní docházku. Samozřejmě, je to den slavnostní a přivítání 
v 1. třídě patří jistě ke vzpomínkám na celý život.

nejinak tomu bylo i letos. Prvňáčky s úsměvem na rtech vítali ve všech 
školách v naší městské části. Popřát dětem hodně úspěchů v jejich cestě za 
vzděláním přišli také starostka mgr. Jitka Synková a její zástupce martin 
marek.
A nepřišli samozřejmě s prázdnou, ale každý prvňáček také obdržel drobné 
dárky. V každé škole bylo připraveno slavnostní uvítání i zajímavý program 
pro děti a rodiče.
A kolik tedy máme prvňáčků v řepích letos? Základní škola genpor. Fr. Pe-
řiny přivítala na pracovišti Socháňova 144 dětí, které jsou rozděleny do 
6 tříd, v pracovišti Laudova pak 47 dětí ve dvou třídách. Základní škola 
Jana Wericha uvítala 90 nových žáků ve 4 třídách. kromě prvních tříd 
máme v naší městské části i tzv. třídy přípravné (které by některým dětem 
měly pomoci v přechodu ze školky do školy) – v pracovišti Laudova bude do 
nultého ročníku docházet 16 dětí a v ZŠ Jana Wericha pak 10 žáčků.

-ras-

Vítali jsme nové prvňáčky

Foto: Michaela Dvořáková

Těší nás, že řepský zpravodaj opět vyrazil do světa. Jak dokazují foto-
grafie, naši čtenáři nezapomínají časopis přibalit ani do svých prázd-
ninových zavazadel.
Za fotografie tentokrát děkujeme Olze Starostové, která Sedmnáctku 
vyvezla na korsiku a Pavlu Dubskému, který ji přibalil na svou cestu 
do Turecka.

-ras- 

Foto: Olga Starostová

řepská 17 opět na cestách

Foto: Pavel Dubský

kdo se pohyboval v podvečer 14. září poblíž kulturního centra Průhon, jis-
tě mu neunikl rytmický, příjemný zvuk bubnů. V řepském kulturním centru 
totiž probíhala vernisáž výstavy Tomáše hřivnáče. A jelikož tento umělec 
oplývá mnoha talenty, předvedl nám, spolu se svým kolegou Václavem ko-
řínkem, i talent hudební. Vystoupení bylo opravdu skvělé a výstavě dodalo 
nádech exotiky. Tomáš hřivnáč se věnuje zejména grafice, nejčastěji tzv. 
suché jehle. Společným prvkem jeho děl jsou ženy, okamžiky v jejich živo-
tech, zachycené momenty, gesta. kromě grafiky se tento výtvarník věnuje 
i malbě, kresbě nebo akvarelu.
Výstava děl Tomáše hřivnáče bude v kulturním centru Průhon k vidění až 
do konce října a rozhodně si tuto, dokonce jubilejní, 20. výstavu, kterou 
pro řepské občany kulturní centrum připravilo, nenechte ujít. Výstava je 
opravdu velká a díla naleznete nejen v hale a v galerii, ale dokonce i v ce-
lém prvním patře. Vyhraďte si tedy dostatek času, stojí to opravdu za to. 
Fotografie z vernisáže naleznete na www.repy.cz v sekci Fotogalerie nebo 
na www.facebook.com/Praha17.

-mish-Foto: -mish-

Vernisáž výstavy Tomáše Hřivnáče
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A byla to oslava, jak se patří! Zahrada klubu 17 se velmi rychle za-
plnila a po úvodních slovech a přivítání od zástupců Centra sociálně 
zdravotních služeb a radnice se děti rozutekly za soutěžemi a hraním. 
A bylo z čeho vybírat. každý, kdo měl zájem, sbíral razítka na jednot-
livých stanovištích, vyplnil formulář, vyluštil tajenku a získal slosova-
telný lístek do tomboly. Soutěže byly vtipné a hodně tvořivé. malovalo 
se, házelo míčkem na cíl, dokonce byla možnost si vyzkoušet i nástřik 
 graffiti pomocí připravených sprejů. Tuto aktivitu přivítaly hlavně 
starší děti, nicméně nezalekli se ani mladší návštěvníci. Vyzbrojeni 
rukavicemi zkoušeli svůj um.  kdo nechtěl soutěžit, využil hřiště, tak-
že po celou dobu bylo na zahradě klubu velmi živo. Ve stánku čekala 
připravená výtečná limonáda a dokonce se nám podařilo získat recept. 
Součástí oslav byla i hudba v podání Živého Jukeboxu Jana Roušara 
a Jana kouteckého, která zpříjemňovala odpoledne známými pohád-
kovými písničkami. 

Vrchol oslav patřil samozřejmě losování tom-
boly. První cenou byl velký dort a následně měly 
děti možnost si při vylosování svého čísla vybrat 
jakoukoli z vystavených cen. 
Ještě jednou tedy přejeme řepskému klubu 17 
hodně spokojených dětí, stále skvělé nápady 
a šťastné vykročení ke kulatým narozeninám, 
které oslaví v příštím roce.              -mish-Foto: -mish-

Klub 17 oslavil

15. září bylo v řepském kulturním centru ve znamení oslav řepských jubi-
lantů. Tentokrát se jich sešlo 22, což je opravdu hodně. nejmladší z nich 
slavili 75 let a dvěma nejstarším bylo neuvěřitelných 96 let (na fotu se sta-
rostkou J. Synkovou)! Oslavy připravuje tradičně občansko správní odbor 
úřadu ve spolupráci s kulturním centrem. hudební pásmo připravil miro-

slav maxant s dětmi ze ZŠ genpor. Fr. Peřiny a mělo velký úspěch. Zazněly 
muzikálové písně, ať už z „mary Poppins“ nebo nově připravovaného muzi-
kálu „Za komínem“, ale děti zazpívaly například i překrásnou píseň „Zvon-
ky“. Vrcholné číslo si ovšem děti nechaly na závěr. Připravily pro poslucha-
če příjemné překvapení v podobě dohromady zazpívaných třech lidových 
písní a nutno uznat, že vytvořily poslechově opravdu líbivou kompozici. 
Pak přišlo na řadu již tradiční osobní přání starostky Jitky Synkové, která 
všem oslavencům rozdala drobné pozornosti a květiny a především všem 
popřála pevné zdraví do dalších let. následovalo fotografování a povídání 
u kávy a občerstvení.
Všem řepských jubilantům ještě jednou přejeme vše nejlepší a těšíme se 
na další setkání.

Svá	jubilea	oslavili:
marie kadeřábková, Vladimír nechyba, Jiřina Šilhavá, emilie Růžičková, 
hana němečková, Vlastimil hrůza, Jitka matulová, eva Pospíšilová, 
Blanka Wimmerová, Ivan kraus, Jiřina nekvasilová, miloslava Penková, 
miroslav čáp, marta Pluhařová, Olga Randýsková, miloslava matějčková, 
Jaroslava marková, Petr Bergel, miroslav Dejmek, František Srp, 
Václav Týfa a Růžena Veselá.

-mish-Foto: -mish-

řepští jubilanti slavili

Recept na limonádu:
na dno sklenice nalijete grenadinu 
(šťáva z granátových jablek), 
na ní velmi opatrně džus, aby se 
nepromíchal se spodní vrstvou. 
Zde se používal ve složení pomeranč 
a ananas. Sklenici dolijete vodou 
a přidáte kostky ledu. Výsledek je 
nejen vynikající, ale také krásný. 

Fotografie z oslavy naleznete na  
www.repy.cz v sekci Fotogalerie nebo  
na www.facebook.com/Praha17.
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milí rodiče, milé děti!
Školní rok se nám už rozběhl na plné obrátky a nejinak je to s řepíkem. 
máme za sebou Den otevřených dveří, děti už chodí v pondělí a ve středu 
do Školičky bez rodičů a pozvolna začínají běžet i naše pravidelné 
dopolední prográmky. 
V říjnu se ale můžete těšit na první zajímavé přednášky, na které je 
potřeba se předem přihlásit e-mailem nebo přes naše webové stránky. 
čeká vás seminář o výchově holčiček s psycholožkou marií macounovou, 
matkou čtyř (!) dcer. Těšit se můžete i na přednášku o bylinkách 
s bylinkářkou a terapeutkou Jitkou Volnou, kde se nejen o bylinkách 
něco dozvíte, budete si je moci i rovnou zakoupit. Pro velký zájem 

v loňském roce jsme naplánovali i podiatrický screening s mUDr. ka-
teřinou Švejdovou, tentokráte bez přednášky, paní doktorka se bude 
věnovat každému osobně.
Prohlédněte také pořádně skříně dětí a vyberte věci do podzimního ba-
zárku, který se bude konat 14. – 16. 10. 
Podrobné informace ke všem akcím jsou zveřejněny na našich webových 
stránkách www.mc-repik.webnode.cz/ a na facebooku.
Přejeme vám krásný říjen! Prvního vyrazte na kolo, je to Den cyklistiky. 
Pátého potěšte učitele, mají svátek. Užijte si volno v pátek 28. 10. a ne-
zapomeňte si v neděli přispat, končí letní čas! 

Zuzka Brázdová

MC Řepík v říjnu v plném proudu

Přivítali jsme nové občánky

Dopoledne, které tedy patřilo nejmenším občanům 
řep, zahájila svým projevem starostka mgr. Jitka Syn-
ková a popřála našim novým „řepánkům“ do života jen 
to dobré, spoustu lásky a zdraví. Rodičům pak hodně 
trpělivosti i tolerance. 
Ani tentokrát nechybělo dětské vystoupení, o to se 
postaraly děti z mateřské školy Laudova pod vedením 
ředitelky Aleny Lucové a učitelky Jany Směšné.
Pak již přišly na řadu gratulace, maminky obdržely z ru-
kou starostky Jitky Synkové kytičku, pro děti jako vzpo-
mínka na tento den byl připraven pamětní list a malý 
dárek. Ani tentokrát nechybělo společné fotografová-
ní. Fotografie a záznam na DVD, který všichni přítomní 
obdrží, budou jistě milou připomínkou slavnostního 
dopoledne.

Foto: -ras-

Dopoledne 20. září se v obřadní síni řepské radnice po prázdninové přestávce konalo 
další vítání nových občánků. Celý obřad byl opět připraven a organizován matrikářkami 
z Odboru občansko správního. 

Novými občánky se stali:

nikol kačenová, Václav Brych, Štěpán 
Voldřich, Laura novotná, Samuel melichar, 
Adéla Strachová, karolína Cetkovská, 
Adam Veselý, emma míšková, 
Sebastian Böhmer, Štěpán Grebenikov, 
elen kuchtová, Laura homolová, 
Jakub Veigert, Tereza Václavková, 
David Rott.

-ras-

Foto: -ras-
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na jaře roku 2014 se v naší škole objevila návštěva z ministerstva 
obrany, která přišla s nečekanou nabídkou pro naše muzikální, 
talentované žáky. na následném setkání s hlavními protagonisty 
muzikálu Břetislav a Jitka byli žáci osloveni nabídkou na složení 
písně. Ta by se pak zpívala vojákům při návratu mírových jedno-
tek do vlasti ze zahraničních misí. Děti ve své naivitě s nabídkou 
souhlasily, ale jak se záhy ukázalo, vytvořit text a složit hudbu, 
to bylo přece jen nad jejich síly. Paní ředitelka Jarmila Pavlišová 
se následně tedy obrátila na mě, abych dětem po mohl, případně 
skladbu vytvořil. A tak vznikla píseň pod názvem „hrát na vojá-
ky“. Ještě téhož roku v červnu měla premiéru v národním památníku na Vítkově. Společně s To-
mášem Ringelem a Františkem majerem jsme od té doby pravidelně jezdili na Vítkov, případně do 
sálu ministerstva obrany na Valech a vždy při návratu mírových jednotek jsme tuto píseň vojákům 
zpívali. na žádost vojáků byla píseň nahraná i ve studiu a stále dostávám žádosti o její zaslání ně-
komu dalšímu. major mikulka nám řekl: „kluci z mírových jednotek si do ciziny vozí dvě písně – kde 
domov můj a hrát na vojáky“. 
Při posledním návratu mírových jednotek nám v přítomnosti ministra obrany a nastoupených jed-
notek major mikulka věnoval jako poděkování pamětní minci.

Miroslav MaxantFoto: -mish-

Jak hospodárně a férově udělují kraje veřejné zakázky? Vysvědčení hejtma-
nům vystavili ekonomové z University karlovy. na webu zindex.cz pomě-
řují všechny jejich zakázky za poslední tři roky. V hodnocení zkoumajícím 
velikost konkurence, porušení zákona, nebo množství zakázek „z ruky“, 
zvítězil těsně Jihočeský kraj. na opačném konci žebříčku najdeme kraje 
Zlínský a královéhradecký. Průběžné výsledky byly zveřejněny i pro města 
a městské části.
„Dnes se každý úřad prohlašuje za nejtransparentnější na světě. Náš žebří-
ček s pomocí tvrdých čísel ukazuje, jak jsou na tom doopravdy,“ popisuje 
Jiří Skuhrovec, spoluautor hodnocení. „Prakticky všechny kraje například 
hodnotíme negativně za to, že často soutěží metodou pokus-omyl. Zakázka 
se bez pořádného průzkumu trhu nějak vypíše, a po připomínkách firem se 
mění: jednou, dvakrát, ale třeba v Moravskoslezském kraji i osmkrát. Nákup 
Cyklotomografu tam trval bezmála tři roky. Co si o takové soutěži s neustále 
se měnícími podmínkami myslely účastnické firmy těžko domýšlet. A laxní 
přístup krajů má vliv i na výsledky – celou čtvrtinu všech zakázek kraje musely 
zrušit, typicky pro nezájem firem. V Jihomoravském kraji se dokonce rušila 
téměř každá druhá zakázka.“

Hodnocení	zároveň	boří	mýtus	o	povinném	soutěžení	„na	cenu“.	V	ka-
tegorii	městských	částí	přesvědčivě	zvítězila	Praha	17	(Řepy).	„Ucha-
zeče	hodnotíme	např.	podle	navržené	doby	plnění,	funkčnosti	či	este-
tič	nos	ti	 navrženého	 řešení.	 Problémy	 s	 ÚOHS	 jsme	 přitom	 neměli“,	
komentuje	 výsledek	 starostka	 Jitka	 Synková.	 Také	 lhůty	 pro	 podání	
nabídek	dává	Praha	17	delší,	než	ze	zákona	musí	–	a	vyplácí	se	to.	O	za-
kázky	se	uchází	více	firem,	a	tak	na	rozdíl	od	krajských	úřadů	Praha	17	
nemusela	 zrušit	 jedinou	 zakázku.	 Nejblíže	 tomuto	 výsledku	 je	 mezi	
kraji	právě	vítězný	Jihočeský.
Akademici už v minulosti porovnali například ministerstva, nemocnice 
nebo státní podniky. Jejich ambicí je zasít mezi zadavatele trochu zdravé 
soutěživosti, a zároveň informovat veřejnost, jak dobře úřady hospoda-

ří. Že samotné dodržování zákona k hospodárnosti nestačí, ostatně po-
tvrzuje i vedoucí investičního odboru Pardubického kraje michal Votřel: 
„Snažíme se o maximální konkurenci a otevřenost soutěží jednoduše proto, 
že tak šetříme veřejné peníze.“ Právě nízkým podílem uzavřených soutěží 
totiž jeho kraj vyniká. Zvláštní ocenění si pak vysloužil Ústecký kraj, který 
v průběhu hodnoceného období jako jediný otevřeně vysoutěžil desítku 
zakázek na dopravní obslužnost, zatímco jiné kraje tyto zakázky typicky 
zadávají z ruky. 
Hodnoceno bylo období 2013–2015, úplné hodnocení lze nalézt na webu 
zindex.cz. Metodika hodnocení je detailně popsaná na wiki.zindex.cz

Jiří Skuhrovec

Získali jsme prvenství v zadávání veřejných zakázek
Městská část Praha 17 znovu uspěla v hodnocení ekonomů z University Karlovy, kteří sledují, jak jednotlivé kraje a městské 
části udělují veřejné zakázky. Řepy se v rámci hodnocení jednotlivých částí Prahy umístily na prvním místě. Veškeré podrobnosti 
naleznete na webu zindex.cz, my vám přinášíme tiskovou zprávu vydanou autory výzkumu.

Hrát na vojáky
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ZŠ jana Wericha

ZŠ genpor. Fr. Peřiny

V letošním školním roce se v ZŠ Jana Wericha poprvé otevřela příprav-
ná třída. naši předškoláčci byli 1. září slavnostně uvítáni a s nadšením 
usedli do lavic ve zcela nově zařízené učebně. 
Díky finanční podpoře mč Praha 17 je třída vybavena didaktickými 
pomůckami, stavebnicemi, hrami a hračkami rozvíjejícími rozumové 
schopnosti i motoriku žáčků. Velikým přínosem je „klokanův kufr“. Jed-
ná se o soubor didaktických pomůcek, s jejichž pomocí se dítě naučí vše, 
co má před nástupem do první třídy umět. 
Vzhledem k menšímu kolektivu je možné se dětem věnovat individu-
álně. hravou formou klademe především důraz na rozvoj řeči a logo-
pedický trénink. Snažíme se u dětí rozvíjet pozornost, seznamovat je 
s ději a věcmi kolem nás. Děti se učí respektovat daná pravidla ve třídě, 
porozumět společenským normám, umět požádat o pomoc a vzájemně 
si pomáhat.
Při práci v lavicích se zaměřujeme hlavně na uvolňování ruky dítěte, což 
usnadní osvojení si dovedností při psaní. k tomu využíváme grafomoto-
rická cvičení a pracovní listy. Zábavnou formou trénujeme také zrakové, 
sluchové a prostorové vnímání. Pohybové schopnosti rozvíjíme na škol-
ním hřišti a v tělocvičně školy. neméně důležitá je i podpora logického 
myšlení a rozvoj matematických dovedností.
Smyslem přípravného ročníku v ZŠ Jana Wericha je výrazně ulehčit bu-
doucím prvňákům přechod z předškolních zařízení do školních lavic, 

postupně se seznámit s učiteli, spolužáky a fungováním školy. Přejeme 
si, aby pro všechny naše předškoláčky byl jejich školní rok plný radosti 
a úsměvů. Mgr. E. Vojtíšková

Přípravná třída v ZŠ jana Wericha

Foto: Archiv školy

Vítězství patřilo nám! V loňském školním roce se naše třída 5. A, pod vedením paní učitelky 
Zdeňky Dusilové, zúčastnila výtvarné soutěže, kterou pořádalo Letiště 
Václava havla. Téma soutěže bylo letiště. Vytvořili jsme jeho papírový 
model podle našich představ. mělo nejen dráhu pro letadla a hangár, 
ale také krásné okolí. hned vedle letiště jsme zřídili zelený park s fon-
tánou a lavičkami. Za parkem jsme postavili sídliště s mnoha barevnými 
domy, pro malé děti jsme vyrobili hřiště s pískovištěm. Celá naše tří-
da se potom zúčastnila slavnostního vyhlášení této soutěže na Letišti 
Václava havla. Byl tam pro nás připraven bohatý program. například 
povídání o včelách a ukázka práce psů na letišti. na závěr nás pobavil 
muzikant en.dru (Ondřej havlík). Soutěž jsme vyhráli a od Letiště Vác-
lava havla jsme každý dostali cenu (sportovní potřeby). Jsem rád, že 
jsme se soutěže zúčastnili.

Stanislav Karský 6. A Foto: -mish-

Děti se zapojily do úklidu
konec školního roku většina žáků tráví různými exkurzemi nebo výlety. 
Jinak toto období pojali žáci a žákyně tříd 3. B a 3. C. Díky velké ochotě 
a spolupráci Rudolfa Záruby z Odboru životního prostředí se děti vydaly 
společně s třídními učitelkami do ulic řep, kde uklízely po nepořádných 
občanech. 
Pan Záruba vybavil děti speciálními kleštěmi na sběr odpadků včetně 
dostatečného množství pytlů a děti se mohly vydat na úklid řep. Vel-
kým překvapením pro všechny bylo neúměrné množství odhozených 
nedopalků od cigaret a lahví od alkoholu v okolí dětských hřišť a la-
viček. V září proběhl další úklid, kterého se děti ze ZŠ Jana Wericha 
zúčastnily v rámci akce „Ukliďme česko“ v termínech od 19. do 20. září 
2016.

Za současné třídy 4. B a 4. C učitelky Darina Kroková,  
Pavla Šimůnková a Dana Jiranová 

Foto: Archiv školy
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Základní umělecká škola Blatiny pořádala tak, jako každý rok, letní prázd-
ninové sedmidenní taneční soustředění pro žáky tanečního oboru naší 
školy. místem konání byl nově zrekonstruovaný rekreační areál Poslův 
mlýn v Doksech u máchova jezera. Areál se nachází v údolí pod hradem 
Bezděz, v krásné přírodě kraje karla hynka máchy. nabízí vynikající zázemí 
s množstvím sportovišť, nechybí ani dětská hřiště a místnosti pro spole-
čenské a kulturní vyžití dětí.
Taneční soustředění proběhlo v termínu od 20. do 27. srpna. Výukovou 
část soustředění vedla mgr. Jana Tobolová a koordinaci celého pobytu za-
bezpečovala Ivana hölzelová. 
Pro děti byla připravena spousta aktivit, např. výlety, různé hry, sportování 
a v neposlední řadě i koupání a slunění na plážích máchova jezera.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem pedagogickým a výchovným 
pracovníkům, kteří se na chodu soustředění každoročně podílejí, ale ta-
ké rodičům a žákům ZUŠ Blatiny, kteří nám zachovávají svou přízeň a rádi 
s námi taneční soustředění absolvují.
největším přínosem tohoto prázdninového setkání je hlavně příprava 
choreografie pro taneční představení na další školní rok, protože se zde 
sejdou děti všech věkových kategorií a vzniká úžasná spolupráce mezi 
žáky jednotlivých ročníků. 
Pro naší školu jsou již tato představení tradicí. každoročně škola prona-
jímá prostory Divadla na Prádle, aby zde děti mohly prezentovat nově 

nastudované divadelní představení. O jejich úspěších svědčí velká ná-
vštěvnost a odezva, a to nejen ze strany rodičů, ale i široké veřejnosti.

Ivana Hölzelová, 
vedoucí LTS, ZUŠ Blatiny

Vzpomínka na prázdniny…

Foto: Archiv ZUŠ Blatiny

PRO	RODIČE	A	DĚTI
Cvičení rodičů a dětí do 4 let – SPV
kdy: úterý 17 – 18 hod. (od října)
kde: ZŠ genpor. Fr. Peřiny
kontakt: S. Skoumalová, mob. 723 514 574
e-mail: mssochanova@volny.cz

PRO	KLUKY
Fotbal
kde: Tréninky na hřišti ZŠ genpor. Fr. Peřiny
kontakt: Jiří kočovský
mob. 605 973 685
e-mail: j.kocovsky@seznam.cz

Všestrannost – SPV – žáci mladší i starší
(důraz na míčové aj. hry)
kdy: úterý 18 – 19 hod.
kde: ZŠ genpor. Fr. Peřiny
kontakt: Zdeněk Pospíšil
mob. 724 542 332
e-mail: pospisilsfm@volny.cz

PRO	DOROSTENCE	A	MUŽE
Fotbal
kontakt: Petr Žmolil
mob. 604 156 967
e-mail: petr.zmolil@seznam.cz

Volejbal
kde: ZŠ řepy dle rozdělení do oddílů 
kontakt: Věra Sedláčková
mob. 723 454 492
e-mail: vera.sedlackova@seznam.cz

Halová kopaná – rekreační – SPV
kdy: pondělí 19 – 21 hod.
kde: ZŠ Laudova
kontakt: Zdeněk Pospíšil
mob. 724 542 332
e-mail: pospisilsfm@volny.cz

PRO	PŘEDŠKOLNÍ	DĚTI
Cvičení pro děti od 4 do 6 let – SPV
kdy: čtvrtek 17 – 18 hod.
kde: ZŠ genpor. Fr. Peřiny
kontakt: h. Pecháčková 
mob. 724 245 596
e-mail: hana.pechackova@centrum.cz

PRO	DÍVKY	i	KLUKY
 „ŽELVIČKY“ – SPV
Gymnastika – všeobecná i sportovní, TEAMGYM
kdy: po, út, st, čt od 17 hod – dle zařazení 
do oddílů
kde: ZŠ Laudova

kontakt: Lenka Zajptová (Rosenbaumová)
mob. 606 489 232
e-mail: rosalenka@centrum.cz

PRO	DOROSTENKY	A	ŽENY
Volejbal
kde: ZŠ řepy dle rozdělení do oddílů
kontakt: Lenka malinkovičová
mob. 602 119 824
e-mail: lendula@volny.cz 

Cvičení s hudbou – SPV
ZŠ J. Wericha pondělí a čtvrtek 19 – 20 hod. 
(zdravotní a kondiční zaměření)
kontakt: mUDr. marta mikulejská 
mob. 602 969 672 nebo 257 950 789 
do ordinace

PRO	DOROST	A	DOSPĚLÉ
Rekreační volejbal – muži/ženy – SPV
kdy: středa 19 – 21.30 hod. 
kde: ZŠ Laudova
dle dohody ZŠ J. Wericha, a kurty u Sokolovny
kontakt: k. Schlosser, mob. 602 392 454 

SPV	=	SPORT	PRO	VŠECHNY

Další	informace:	Jitka	Rosenbaumová		Tel.:	606	485	533		Email:	praha@caspv.cz,	www.sokolrepy.cz

nabídka Tj Sokol řepy pro rok 
2016/2017 

(podle věkových kategorií)
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Rádi bychom vás pozvali na domácí zápasy našich všech týmů v nové 
sezóně 2016 – 2017. Všichni hráči uvítají, když je opět svým povzbu-
zováním poženete za vítězstvím nebo alespoň za dobře odehraným 
zápasem. nyní přinášíme kompletní seznam termínů domácích zápasů 
(viz tabulka). Tato tabulka je také umístěna ve vývěskách městské části.

Rádi bychom vás také pozvali na akci pořádanou naším fotbalovým 
klubem (viz rámeček).

Jiří Kočovský,
TJ Sokol Řepy-FOTBAL 

Tj Sokol řepy 
fotbal informuje

Datum Den
FOTBAL	TJ	SOKOL	ŘEPY	–	ROZPIS	DOMÁCÍCH	ZÁPASů

Muži	„A“ Muži	„B“ Starší	žáci Mladší	žáci	2004 Mladší	žáci	2005 Starší	přípravka Mladší	přípravka

3. 9. SO
Fk Loko Vltavín 

„B“ (10:30)

10.  9. SO
Sk Střešovice 1911 

„C“ (10:30)

11. 9. ne
1999 Praha

(17:00)

17. 9. SO
Sk Zbraslav „B“

(10:30)
Sk Slavia Praha – 

dívky (13:00)

18. 9. ne
TJ Slavoj Suchdol 

(17:00)
Fk Újezd nad černými 

Lesy (15:00)

25. 9. ne
TJ Sokol nebušice

(10:30)
Sk Třeboradice 

(16:30)
TJ Sokol Stodůlky 

„B“ (14:30)

28. 9. ST
TJ AFk Slivenec 

„B“ (16:30)
TJ Slovan Bohnice

(11:00)
TJ Březiněves

(9:00)

30. 9. PÁ
Fk meteor Praha 

VIII (17:00)

1. 10. SO
SC Radotín

(9:00)

2. 10. ne
Sk Aritma Praha 

„C“ (16:30)
Sk Zbraslav

(14:30)

8. 10. SO
Slavoj Podolí „B“

(10:30)

9. 10. ne
Sk modřany

(16:00)
FC Přední 

kopanina (14:00)

15. 10. SO
TJ Sokol Lochkov

(9:00)

16. 10. ne
TJ Sokol Lochkov

(16:00)
FC TemPO Praha

(14:00)

22. 10. SO
Sk Aritma Praha 

„B“ (10:30)

23. 10. ne
TJ Sokol Lochkov

(12:30)
Sk Střešovice 1911 

„B“ (15:30)

30. 10. ne
Fk FC Zličín 

(12:30)
SC Radotín

(10:45)
háje – SOS  

(14:30)

5. 11. SO
TJ Sokol nebušice 

(10:30)
TJ Sokol Bílá hora

(13:00)

6. 11. ne
TJ Sokol Lipence

(11:00)
CU Bohemians 
Praha (14:00)

Připomínáme, že se v areálu nachází i klubová restaurace, kde se můžete během zápasů občerstvit nebo zakoupit některý z klubových předmětů.

V	pondělí	dne	10.	10.	2016	od	17	hodin	se	na	našem	travnatém	
hřišti	koná	sportovní	„workshop“	pod	názvem	„ŘEPY	SE	HÝBAJÍ“.

Jedná se o sportovní setkání, kde si veřejnost – děti všech věkových 
kategorií a jejich rodiče budou moci zahrát, zasportovat, zasoutě-
žit, na jednotlivých stanovištích. A jelikož jsme fotbalový klub, tak 
asi polovina těchto stanovišť bude zaměřena na fotbalové doved-
nosti. Druhá pak na všestrannost, tzn., že se bude skákat, běhat, 
dovádět, házet na cíl, zkoušet ohebnost těla, bystrost, sílu a rych-
lost. Po zdolání všech stanovišť na vás bude samozřejmě čekat slad-
ká odměna.  Proto přijďte všichni (kluci, holky, malí, velcí), kdo ne-
chcete strávit odpoledne u počítače a televize, ale aktivně 
si zasportovat o odměny. Budeme se na vás těšit!
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Foto: Jana Šolínová

Tak ty prázdniny zase nějak rychle utekly – ale 
my, volejbalisté z řep, jsme si je nádherně užili. 
Přestože to vypadá, že v období prázdnin, je na 
volejbalových kurtech pusto prázdno, není to-
mu tak. Scházeli jsme se zde i letos pravidelně 
v pondělí až čtvrtek, abychom nezapomněli nic 
z našeho volejbalového umění. Přes léto je vždy 
příležitost potkat se na kurtech i s lidmi, se kte-
rými se v sezóně nebo zimě míjíte (družstva hrají 
na různých místech po celé Praze a v zimě trénují 
v různých tělocvičnách). David se Zuzkou uspo-
řádali začátkem srpna deblový turnaj dvojic, 
který po zásluze a urputném boji vyhrála dvojice 
Petra a Lukáš. 
Vyvrcholení volejbalových prázdnin na nás 
ale teprve čekalo. Předposlední týden v srpnu 
jsme se rozjeli do kempu Pecka (u nové Paky), 
kde jsme už po šesté strávili úžasný týden plný 
sportu, koupání, zábavy a relaxu. Soustředění se 
zúčastnily tři týmy žen, dva týmy mužů, jeden velký tým rekreačního volej-
balu a doplnily nás už podruhé i juniorky z Sk Španielky. A pokud k tomu 

připočteme velkou skupinu rodinných příslušní-
ků – bylo nás ke stovce.
Letošní Pecka byla pro všechny malinko jiná, 
než ty předešlé, protože jsme zde slavili naro-
zeniny naší nejstarší účastnice emilie Paulérové 
(jezdí s námi již 14 let – před Peckou jsme jezdili 
do Dřevěnic), která se narodila 2. června 1921 
a slavila tudíž krásné 95. narozeniny. Popřát ji 
přišli všichni a družstva žen napekla bábovky 
a emča – jak ji všichni říkají, dostala i lahvinku 
červeného vína a tričko s fotkami ze svého mládí 
– moc jí slušelo. Celý týden jsme měli na soustře-
dění krásné počasí, takže jsme kromě volejbalu 
odehráli nespočet tenisových a nohejbalových 
utkání a v průběhu celého týdne se odehrával 
turnaj ve stolním tenise, který po urputném boji 
vyhrála Alena Vybíralová.
Teď nám už začala nová volejbalová sezóna – 
takže držte palce a přijďte nás povzbudit na vo-

lejbalové kurty. Ale už teď se těšíme na další léto a soustředění!
Lenka Malinkovičová

Malá vzpomínka na volejbalové prázdniny

V březnu 2014 byla založena Fotbalová akademie Alexe Zbura, jejímž hlav-
ním smyslem je předávat bohaté zkušenosti profesionálním způsobem dě-
tem a mládeži od nejútlejšího věku do doby, kdy se budou mladí sportovci 
schopni sami rozhodovat o svém dalším směřování. Při trénincích se děti 
seznamují se zásadami elementární slušnosti, zdravé soutěživosti, moti-
vace, ctižádosti a fair - play. naopak zloba, závist nebo nezdravá agresivi-
ta nemá v naší akademii žádné místo. 

Díky skvělé spolupráci s rodiči hráčů, řepskými základními a mateřskými 
školami se nám daří šířit zábavu jménem fotbal po celé Praze 17.
Přijďte si s námi zatrénovat a poznat, jak chutná sport, který nás baví 
a máme ho rádi. 
Zájemcům rádi sdělíme podrobnosti na telefonním čísle 603 996 754 nebo 
e-mailu: link.e@seznam.cz, všechny důležité informace najdete na našich 
webových stránkách - www.faazpraha.eu

Fotbalová akademie Alexe Zbura – začínáme druhou 
sezónu v řepích

mladší žákyně sportovního klubu Španielka se o letošních prázdninách 
poprvé nevydaly na letní soustředění na Šumavu, ale vyměnily ji v termínu 
od 13. do 18. srpna za Vojenské zařízení měřín na Slapech. musím říct, že 
změna to byla jen k dobrému – podle odezvy hráček i nás trenérů.
Volejbalového soustředění se zúčastnilo 23 hráček z družstev příprav-
ky, minivolejbalu, mladších a starších žákyň a o sportovní „zátěž“ se jim 
starali tři trenéři TJ Sokola řepy (Lenka malinkovičová, Jan hrašna a ka-
mila Litterbachová) a s těmi nejmenšími nám pomáhal skvělý tatínek – 
martin Šolín. 
Pro dvoufázové denní tréninky jsme měli k dispozici tělocvičnu, antukový 
kurt a beach kurt, na kterých se družstva pravidelně střídala. A protože 
jsme měli celý týden krásné počasí, využívali jsme ke koupání nejen aqua-
park, ale i vodní  nádrž Slapy. Většinu večerů jsme trávili u kytar a zpěvu 
s některými hráčkami.
Zmínit se musím i o ostatních službách tohoto komplexu, protože jsme byli 
nadmíru spokojeni jak s ubytováním, tak i se stravováním (formou bufetu) 
a velice příjemným a ochotným personálem.
Doufám, že jsme tedy udělali první a správný krok k nastartování nové 
sezóny, která mladším žákyním začala 10. září, starším žákyním 11. září 
a minivolejbalu 24. září. V uvedených termínech byla odehrána kvalifi-

kační utkání pro rozřazení družstev do skupin (lig) pražského přeboru. 
Tak nám držte palce i nadále a my budeme co nejlépe reprezentovat řepy 
v sezóně 2016/2017.

Lenka Malinkovičová, trenér SK Španielka Řepy

Foto: Marek Malinkovič

Změna se nám líbila



Vzpomínáme na S. M. Charitas
Osmého dne tohoto měsíce si připomeneme kulaté 140. výročí úmrtí významné ženy – hraběnky Coudenhove, která se zlatým písmem 
zapsala do řepské historie. Nejen však do historie, patří současně do jakési pomyslné síně slávy naší obce. Část jejího života, kterou 
do své smrti roku 1876 prožila v Řepích, se vám, čtenářům, pokusím částečně přiblížit pomocí úryvků z mé knihy, která nedávno vyšla. 

hraběnka Coudenhove, řádovým jménem milosrdná sestra Charitas, půvo-
dem komtesa (princezna) Albertina Sophie se narodila v pořadí jako 41. ve 
22. generaci šlechtického rodu Coudenhovenů dne 18. dubna roku 1817 
v Italské Veroně. Byla tedy členkou významného šlechtického rodu, jehož 
první písemně zaznamenaný předek Theodoricus Coudenhove se objevuje 
již v roce 1240. Byla dcerou hraběte Franze Ludwiga Graf von Coudenhove 
(1783 – 1851), vysokého důstojníka císařského vojska a hraběnky katha-
riny Jakobine Augusty von Löwenstern (1785 – 1860). Vyrůstala se svými 
dalšími sedmi sourozenci ve Vídni u císařského dvora, kde také studova-
la. Byla velice vzdělaná v oblasti vědy, historie a hovořila několika jazyky 
včetně latinského. Pro svojí veselou povahu hýřící přirozeným vtipem se 
těšila velké oblibě všech kolem sebe. 
Již v dětství si z komtesy ostatní utahovali, že je jak milosrdná sestra, ne-
boť v jejím útlém věku cítila potřebu být někomu skutečně nápomocna, 
o někoho se starat a pomáhat. na podzim roku 1839 byla komtesa Albertina 
Sophie milostí císařovou jmenována dámou Tereziánského ústavu šlechti-
čen na hradčanech v Praze. V době, kdy už oslovení komtesa nahradil titul 
hraběnky a kdy dosáhla dvacátého druhého roku svého věku. Tím se jí sice 
splnil dávný sen, kterým bylo žít v Praze, pobyt v ústavu však nesplnil její 
očekávání. Od prvopočátku se tam necítila dobře. Byť byla všemi bez roz-
dílu věku milována, bylo jí tam jaksi těsno. následně vše vyústilo v to, že 
se začala častěji vracet do Vídně, což všem odůvodňovala slovy: „Doufám, 
že tam dojde k ukojení mé touhy.“ na otázky, co ji v ústavu šlechtičen 
trápí, pak dodávala: „Zakrněla bych tam, já musím jít dál a vzdělávat se, 
musím být někomu nápomocná a pro někoho být potřebná, já bych tam 
snad zemřela. Ničí mě nevzdělanost, ba přímo hloupost některých dam. 
Je zdobí pouze krásný šat a prázdno v hlavě.“ 

Po několika rocích strávených v pražském ústavu šlechtičen, o nichž později 
mnohokrát mluvila jako o „neprožitých“, se Alber ti na rozhodla pro ráznou 
změnu. Pro změnu vlastního života, kterou přičítala jakémusi vnitřní-
mu hlasu a vnitřnímu vnuknutí. Přežívání v ničemné nečinnosti přerušila 
okamžitá vnitřní potřeba a touha být někomu nápomocna. V témže oka-
mžiku si uvědomila, že v dalekém Livonsku žije její stařičká babička, paní 
z Löwensternů, postižená mrtvicí. Babička, kterou nikdy před tím nepozna-
la a vlastně nikdy ani neviděla. Okam ži tě ucítila neodolatelnou vnitřní tou-
hu ji poznat, a hlavně silné nutkání být jí na sklonku jejího života nablízku 
a starat se o ni. „Nejméně na rok za ní odjedu,“ opakovala si pro sebe. 
Rozhodnutí bylo okamžité a na jaře roku 1845 za ní skutečně do Löwenhofu 
odcestovala. Tímto došlo v životě Albertiny k velké změně: „Zde jsem našla 
samu sebe. Tady jsem našla náplň a hlavně smysl svého života. Života, 
jehož jsem součástí, do kterého jsem předurčena a do kterého toužím 
patřit,“ mnohokrát později říkala. Zde také současně došlo k duševnímu 
posunu v otázce pobožnosti. Byla šťastna, když mohla denně těžce nemoc-
né stařence předčítat z bible.  Do šlechtického ústavu na hradčanech se 
nakrátko vrátila roku 1853. Opravdu jen nakrátko, její rozhodnutí stát se 
řádovou sestrou již bylo pevné. Jak v knize života Albertiny je psáno, navrá-
tila se do Prahy v den Panny marie z hory karmelu. V den 16. července 1853 
ve věku 37 let oblékla řeholní roucho, zřekla se šlechtického titulu a přijala 
řádové jméno Charitas. Důvěrně popisované zprávy, které se dochovaly, ho-
voří: „Z počátku byla ve všem ohledu vzorná, v práci neomrzelá, v zábavě 
mírná a především jako dítě poslušná.“ nebylo obvyklé v tomto věku vstu-
povat do řádu, kdy některé z novicek by mohly být i jejími dcerami. Vynikala 
vzděláním, jako žádná z těch, které s ní přišly. některé měly jen základní 

vzdělání, přesto však na ně 
hleděla jako k sobě rovným 
a v mnohém pomáhala. 
Překonala i sezení s nimi 
ve školních lavicích a nikdy 
nedala najevo, že mladičká 
milosrdná sestra a učitel-
ka zdaleka nedosahovala 
vědomostí a vzdělání jako 
ona. V době noviciátu se 
velmi osvědčila jako velký 
manažer ve Stavovské ká-
znici v Praze, kde řádové 
setry boromejky působily. 
Toho času byly součástí vě-
zeňství i tělesné tresty, které byly na denním pořádku. na popud novicky 
Charitas se sestry boromejky snažily tyto praktiky odstranit s tím, že má-li 
se žena chovat cudně a získat jakousi stydlivost, nesmí být vydána k potres-
tání do rukou mužů. „Pustí se tím z ruky sice mocné kormidlo proti pokles-
lým bytostem, bude ale nahrazeno mnohem lepším a účinnějším.“ Tak 
novicka Charitas často obhajovala zavedení jí zamýšlené změny v českém 
ženském vězeňství vedeném řeholními řády. Tělesné tresty se na její popud 
v této káznici pozastavily. Její velké schopnosti se přičinily o to, že arcibis-
kupem Schwarzenbergem třetí rok noviciátu byl Albertině prominut. Dne 
17. května 1854 klečící před oltářem vyjádřila svůj slib a navěky se upsala 
bohu, tiše zabrána sama v sebe. na rozdíl od mládí poslušná, pokorná, roz-
vážná a tichá, kdy se stala řádovou sestrou Charitas. Okamžitě jí po té bylo 
svěřeno vedení Stavovské věznice, kde dříve jako novicka působila. Stala 
se její velitelkou a představenou zároveň. následně byla dvakrát s ostat-
ními sestrami povolána do zuřící války. Prvně do Verony, kde se narodila 
a po druhé do války do Altonu a Šlesvika, kde na pokraji sil, téměř bez jídla 
a beze spánku, ošetřovaly těžce raněné a zubožené vojáky. Po návratu do 
Prahy, kdy se Stavovská káznice rušila, se přestěhovala s téměř čtyřmi sty 
odsouzenými ženami do nově vzniklé trestnice v řepích. Zde dokázala s vel-
kou precizností zúročit svůj manažerský um a talent. Součástí věznice byl 
také klášterní statek se zahradou, který se v podstatě stal soběstačným 
pro zásobování chodu nejen celé trestnice ale i pro nemocnici Pod Petří-
nem. Příchodem sestry Charitas do řep získalo mnoho místních obyvatel 
pracovní příležitosti. mnozí získali i velmi dobré bydlení v tehdejším domě 
č. 20. a když následně v tomto nápravném zařízení pro věk dosloužili, bylo 
o ně velmi dobře postaráno. Všichni pracující na statku pak dostávali tzv. 
deputát. A deputát nejen ledajaký. nebyla to jen pšenice jako u ostatních 
statkářů. na příkaz milosrdné matky to byla mouka, cukr, brambory, ale 
také maso, neboť součástí jejího projektu byla i vlastní porážka. Sestra 
Charitas byla i u projektu tehdejšího řepského vodovodu a obecní kašny. 
Zavedla zvyk, že každé ráno se otevřely vrata kláštera a pocestní dostali 
najíst a hrnek mléka. nebylo s podivem, že tehdejšími obyvateli byla nejen 
milována, byla přímo zbožňována. Její smrt po těžké nemoci v roce 1876 
pak dlouho zdrceně všichni nesli a oplakávali. nejvíce pak legendární lou-
pežník Václav Babinský, který pod jejím vedením v klášterní zahradě půso-
bil a byl jejím jakýmsi chráněncem. Sestra Charitas byla pohřbena krátce na 
malostranském hřbitově, ale její cesta brzy vedla zpět. S mnoha ostatními 
řádovými sestrami byla exhumována a znovu pohřbena na místním boro-
mejském řepském hřbitově.  Jaroslav Hájek
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Náhrobek S.M. Charitas (hraběnky 
Coudenhove) na řepském hřbitově, kde je 
mylně uváděno datum narození 25. 4. 1817, 
což je pravděpodobně den křtu. Skutečný den 
narození je o týden dříve, tedy 18. 4. 1817.
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někdy mám pocit, že na svých toulkách v okolí Prahy už mě nic nemůže 
překvapit, že už jsem všude byl. naštěstí tomu tak není. nedávno jsem 
navštívil Vlčí rokli u Prosečnice v Posázaví a o tento nevšední zážitek se 
s vámi chci v dnešním „Tipu na výlet“ podělit. Výlet není dlouhý, ani fyzicky 
náročný. Je určen pro velké ale i malé turisty, kteří již ujdou 5 kilometrů.
Do Prosečnice se po necelé hodině jízdy z Braníka dostaneme vlakem. 
Odjezd buď v 8.43 hod., nebo 9.40 hod. Auto nechte doma, protože jíz-
da „Posázavským pacifikem“ je zážitkem! Po výhledech do údolí Sázavy, 
skalních útvarech podél trati, průjezdech tunely přijde v závěru jízdy „la-
hůdka“ - přejezd přes starý viadukt u Žampachu mezi zastávkami Luka pod 
medníkem a Jílové u Prahy. kamenný železniční most, který je prý druhý 

nejvyšší ve střední evropě, podle některých pramenů v celé evropě, byl 
postaven italskými dělníky na konci 19. století, kteří již měli zkušenosti 
z podobných staveb v Alpách. Do provozu byl uveden v roce 1900 a slouží 
bez větších oprav dodnes. Výškou téměř 42 metrů směle konkuruje nusel-
skému mostu. Jeho délka je 109 metrů a je veden v oblouku.
V zastávce Prosečnice přejdeme koleje a napojíme se na červenou znač-
ku a jdeme lesem do kopce. Po kilometru chůze stoupání končí a před 
samotou horní Požáry opustíme červenou a dáme se dále po žluté dole-
va, která nás po chvilce dovede do Vlčí rokle. Přírodní památkou se sta-
la 1. 11. 1990. Je to unikátní strž s žulovými (granodioritovými) kameny 
porostlými mechem. Požárecká žula, která se v okolí těžila, byla použita 

například na výstavbu podstavce sochy sv. Václava na Václavském náměstí 
v Praze, schodiště národního divadla ale i na budovy ve Vídni, Budapeš-
ti a Lvově. Floru tvoří převážně svahové bučiny, kterým se daří v těchto 
stinných a chladných polohách, v písčitých půdách chudých na živiny. Osu 
rokle tvoří potok, který často zmizí v zemi, aby se po několika metrech 
opět objevil. někdy ho slyšíme, ale nevidíme. Je totiž skryt obrovskými 
až několikametrovými kameny. klesáme kamenným mořem a obdivujeme 
obrovské buky, některé staré přes 200 let. Les je tu ponechán svému živo-
tu, dochází k přirozenému zmlazování a my si připadáme jako v pralese. 
Jedinou vzpomínkou na lidskou činnost je v dolní části rozbořená bývalá 
vodárna a několik malých vodních nádrží.
To už se cesta rozšiřuje a klesání zmírňuje. Zahlédneme první chatky, po-
dejdeme tunelem trať a zanedlouho jsme v Prosečnici. U nádraží je příjem-
ná hospůdka s venkovním posezením, kde si lze zpříjemnit čekání na vlak. 
Jede nám v 11.41 nebo v 14.49 hod. Šťastnou cestu!

Jan Bösser

Výlet – Vlčí rokle

Foto: Jan Bösser

Foto: Jan Bösser

AuGuSToVA ulice v dolních starých řepích spojuje ulici ke kaménce s hofbauerovou a protí-
ná hekovu. Od roku 1935 se jmenovala komenského. Dnešní název pochází z let 1968 – 1973, 
kdy byla obec připojena k Praze.
Jan Augusta (1500, Praha – 1572, mladá Boleslav) byl literárně činný kněz a biskup Jednoty 
bratrské. narodil se v rodině pražského kloboučníka a tomuto řemeslu se také vyučil. Jelikož 
se ale nadchl pro reformaci, spojil svůj další život s Jednotou bratrskou. Snažil se o legální 
sblížení s evropskou reformací. korespondoval si s martinem Lutherem a Janem kalvínem. 
Po porážce prvního protihabsburského povstání byl zatčen a uvězněn na Pražském hradě, 
kde byl podroben mučení. I když se nepřiznal, že by roku 1547 podporoval povstání proti 
Ferdinandu I., byl na dlouhých 16 let uvězněn ve vlhké kobce hradu křivoklát. Jeho osudy 
popsal spoluvězeň a bratrský kněz Jakub Bílek. Po několika letech přátelé uplatili žalářníka 
a podmínky internace mu byly zmírněny. Do cely mu byly propašovány knihy a psací potřeby. 
Psal dopisy a na dálku řídil Jednotu bratrskou. napsal tu teoretické dílo o správné činnosti 
bratrských duchovních – „Umění práce díla Páně služebného“. Pro jeho reformátorské snahy 
se mu někdy říká „český Luther“.

Jan Bösser

AugustovA
ŘEPY – PRAHA 6

Foto: Jan Bösser



pronajmy@pruhon.cz

+420 724 057 699

Plocha: 87 m2

Cena: 150 Kč/1 m2/hod

Plocha: 167 m2

Kapacita: 110 míst
Cena: 300 Kč/hod

Plocha: 29+31 m2

Kapacita: 12-24 míst
Cena: od 100 Kč/hod

Foyer_

_Společenský sál

Školící  
místnosti___

Ať máte v plánu jakoukoliv akci, najdeme 
pro vás řešení pro její realizaci. Moderní 
prostory k pronájmu v KC Průhon a Sokolovně 
Řepy lze využít pro akce jakéhokoliv rozsahu, 
od malých až po ty velké. Většinu z nich je 
navíc možné přizpůsobit tak, aby co nejvíce 

NABÍDKA PROSTOR KC PRŮHON
odpovídaly vašim potřebám. Nezáleží, 
jestli plánujete firemní školení, chcete 
naplno využít váš volný čas nebo byste 
rádi uspořádali velkolepou kulturní akci. 
Prostory se dají využít pro nejrůznější účely. 
Stačí si jen vybrat. 

Plocha: 22 m2

Cena: 150 Kč/hod  

Fotoateliér_____

Fotoateliér nabízí širokou škálu 
profesionálního vybavení, se kterými 
bude realizace vašich kreativních 
nápadů hračka. Ateliér KC Průhon 
je vhodný pro focení portrétů, 
rodinné a dětské fotografie, ale také 
pro produktové fotky a celou řadu 
dalších fotografických žánrů.

Plocha: 17 až 20 m2

Cena: 150 Kč/hod

Hudebna_

Plocha: 200 m2

Kapacita: 150-200 míst
Cena: od 550 Kč/hod

Sokolovna Řepy_____

Sál je vhodný pro pořádání hudebních 
akcí, divadel, plesů, tanečních a celou 
řadu dalších akcí. Dispozice společenského 
sálu je možné přizpůsobit dle potřeby 
na divadelní, stolové nebo jakékoliv jiné 
uspořádání. 

Cena: 1 000 Kč (paušál)

Bar v Sokolovně__

Uzamykatelný bar je situovaný ve 
společenském sále Sokolovny Řepy. 
Po dobu pronájmu je zde k dispozici 
výčepní zařízení, presovač, lednice  
a výrobník ledu.

Na vaše akce zajistíme zábavný program, vystoupení umělců, 
hudebních skupin, moderátora, hostesky, apod. Dále nabízíme 
zajištění občerstvení, degustace a kompletní catering.

Cena: dohodou
Zajištění programu+catering

A4 PRUHON PRONAJMY_rijen_16.indd   1 21.09.16   0:45
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AUTO JAKO NOVÉ ZA 2 000 Kč
renovace + opravy laku nanotechnologií

změna barvy vozu folií lepená + stříkaná (dip)
vy� roba reklamy za rozumnou cenu

nápisy, loga, poutače. Tel.: 602 256 848

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)

FUNKČNÍ  KONZOLE

SLEVY záclon, závěsů
DOPRAVA  ZDARMA

FUNKČNÍ  KONZOLE
(demontáž starých, zaměření 
a montáž nových)

SLEVY záclon, závěsů
DOPRAVA  ZDARMA

VŠE PRO VÁŠ BYT

NEVANOVA  1045 (dílna)
1047 (prodejna)

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

Pracovní doba:  Po–Pá  8.00–18.00 hod.

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

Kosmetické studio GERnétic

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

Chcete	u	nás	inzerovat?

ŘEPSKÁZ P R A V O D A J  P R A h y  1 7  |  č e R V e n  2 0 1 6  |  R O č n í k  2 2  |  Z D A R m A

Noc kostelů: 10. červnaAkce pro celou rodinu: Hurá na prázdniny!Domov sv. K. Boromejského slaví narozeniny

ŘEPSKÁ
Z P R A V O D A J  P R A h y  1 7  |  Č E R V E N E c - s R P E N  2 0 1 6  |  R O Č N í k  2 2  |  Z D A R m A

Kinobus přijede opět do Řep

Kurzy češtiny pro děti cizinců

Slavíme 220. výročí narození Václava Babinského

ŘEPSKÁ
Z P R A V O D A J  P R A h y  1 7  |  Z Á Ř Í  2 0 1 6  |  R O č n Í k  2 2  |  Z D A R m A

Babí léto: 10. září 2016

Opět můžeme třídit kovový odpad

Volby do Senátu Parlamentu České republiky

Rezervujte	si	místo	předem,		
možno	již	nyní	na	rok	2017.	

Každý	4,	po	sobě	jdoucí,		
otištěný	inzerát		
je	s	50%	slevou.

ŘEPSKÁ
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Listopadová řepská sedmnáctka vyjde v tištěné podobě dne 31. 10. 2016.  
Roznos trvá 5 pracovních dnů.

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
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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

Rezidenční projekt  
řadových rodinných domů 

U kaménky v Praze 6 - Řepy
EXKLUZIVNĚ V NAŠÍ POBOČCE

Váš specialista 
na nákup, prodej
a pronájem 
nemovitostí
nejen v Řepích  
a blízkém okolí

www.ukamenky.cz

Tvrdonická 480/2
150 00  Praha 5 - Zličín

 727 976 250
www.rkevropa.cz/zlicin

REKONSTRUKCE KOUPELEN A KOMPLETNÍ  
PŘESTAVBY BYTŮ.  

KVALITNĚ A ZA ROZUMNÉ CENY.
Osobní cenová kalkulace a konzultace zdarma.

Tel.: 777 317 278

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

Podrobné	informace	o	inzerci	naleznete	na	www.repy.cz,		
ve	spodní	části	stránky,	vedle	pozvánek.
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SLEVA 
30%

z montáže

Po předložení tohoto kuponu

ŽALUZIE 
SÍTĚ PROTI HMYZU

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

stejné IČ
stejná adresa
stejný kontakt24 let

inz HAR 60x33 Repy.indd   1 10.12.15   12:36

ÚPRAVY A OPRAVY ODĚVŮ
Šití a pletení na zakázku

Čistírna oděvů a kůže
Mandlování a praní prádla

Prodej dámské módy
www.PLETENA-MODA.cz

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

Ordinace praktického lékaře AA Asklepios  v 3.patře Řepské polikliniky.

MUDr. L Hrabovská, MUDr. A Albertová
Z důvodu naplnění kapacity ordinace neregistrujeme nové pacienty.

Tel.: 235 312 734

Návštěvní služba středa před ordinační dobou a případně čtvrtek po ordinační době.

ORDINAČNÍ HODINY – MUDr. Hrabovská, MUDr. Albertová
Po: 08:00–15:00 pouze obj. 11:00–13:00
Út:  08:00–14:00 pouze obj. 10:30–13:00
St: 13:00–18:00
Čt: 08:00–15:00 pouze obj. 13:00–15:00
Pá: 08:00–13:00

Školka Želvička
Španielova 52a, 

163 00 Praha - Řepy 
Tel.: 604 433 057

www.skolkazelvicka.cz

● Zájmové prográmky již od 1,5 roku
● Provoz denně, Po - Pá 7:30 - 18:00
● Celodenní stravování
● Víkendové řádění
● Prázdninový provoz
● Individuální přístup k dítěti
● Výuka angličtiny
● Bezkonkurenční ceny, již od 40 Kč/hod.

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

První hodina zdarma :)

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

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

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

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Od 1. září 2016 je nově zaveden objednávací systém. 
Na každou návštěvu je nutné se předem objednat. 
Ošetření bez objednání nebude možné.

Objednávat se můžete osobně nebo telefonicky  
na čísle 235 310 315. Veškeré informace naleznete  
na našich webových stránkách www.kozni-trvrdonova.cz.
Adresa:  Kožní ordinace Tvrdoňová s. r. o. 

Žufanova 1114/1, Praha 6-Řepy

KOŽNÍ ORDINACE
MUDR. TVRDOŇOVÁ KATEŘINA

dermatologie estetická dermatologie

Pochodeò Praha je otevøenou církví v
Øepích. Proto�e chceme být pøínosem
svému okolí, checme  Vás pozvat na ná�
klub anglické konverzace, anglickou kon-
verzaci pro maminky s dìtmi, otevøené
bohoslu�by èi pøátelská setkání nad Biblí.

www.pochoden-praha.cz

Pochodeň Praha je otevřenou církví 
v Řepích. Protože chceme být přínosem 
svému okolí, chceme Vás pozvat na náš klub 
anglické konverzace, anglickou konverzaci 
pro maminky s dětmi, otevřené bohoslužby 
či přátelská setkání nad Biblí.
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Kontakt	pro	inzerci:	michaela.linhartova@praha17.cz,	tel.:	720	524	688

TANKARNA LETAK_02_TISK.indd   1 16.9.2016   10:17:42

           OÁZY ZDRAVÍ
Praha 6 – Laudova 1013/17,

tel.: 608 519 354
www.sweb.cz/oazaz

10 hod. cvičení na stolech 550 Kč •
• 400 min. lymfovenu 1 500 KčAK

CE
 Ř

ÍJ
EN

 •
 A

KC
E 

ŘÍ
JE

N AKCE ŘÍJEN
 • AKCE ŘÍJEN

20 let
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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

•  HáJeK–ZeDnICtví–MalíŘStví. 
Provádím veškeré zednické, obkladačské, malířské, 
podlahářské a bourací práce. Odvoz suti zajištěn. 
Rekonstrukce bytu, domu, nebytových prostor. 
PRAHA 17/5/6 A BLÍZKÉ OKOLÍ. tel.: 777 670 326

•  FIRMa ŠeFl pRováDí odstranění tapet, štěrkování 
panelů, malování, lakování. 
 tel.: 235 311 433, 728 990 267

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

•  MalíŘSKÉ pRáCe, ŠtUKY, laKY, StĚRKa + návŠtĚva 
ZDaRMa! jsaifrt@seznam.cz tel.: 606 227 390

•  RIZIKovÉ KáCení, ŘeZ, oŠetŘování StRoMŮ. 
 tel.: 606 662 223

•        !! 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

•  aUtoSeRvIS vRána, Masarykova 295, Rudná. 
Servis vozů všech značek, www.autovrana.com. 
 tel.: 603 117 059

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

•  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

•  ŠICí StRoJe – opravy u zákazníka, Petr Meyer, 
Galandova 1236, Řepy. tel.: 211 148 037, 603 341 927

•  opRavY tv, antÉnY, Sta, SatelItY, eleKtRonIKa. 
Böhmova 5, P13, v.siebert@volny.cz, www.tvservis.cz  
 tel.: 733 311 747

•  aRMYSHop – vYBavení a oBleČení Do pŘíRoDY 
–  kraťasy, trika, mikiny, spacáky, batohy, celty, nože, 
obr. spreje. Bílá Hora – Čistovická 15,  
po–pá 13–19 h. www.e-armyshop.cz

•  aUtoDopRava DoDávKoU IVECO maxi, levně, rychle, 
možno i menší stěhování, odvoz starého nábytku. 
 tel.: 602 817 588

•  HoDInovÝ Manžel, MALOVáNÍ, štuKOVáNÍ, 
KOMPLEtACE  NáBytKu. f.seher@seznam.cz 
 tel.: 603 305 211

•  !!! 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

•  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

•  eleKtRIKáŘ-ŠIMon. Opravy, rekonstrukce, připojení. 
www.simonelektro.cz  tel.: 603 551 966

•  enGlISH ConveRSatIon leSSonS, Business English 
with a native speaker from England, tEFL certified.  
 tel.: 731 523 540

•  CZeCH FoR FoReIGneRS – exam preparation for level 
A1–B2. www.english1to1.cz.  tel.: 737 337 445

•  anGlIČtIna – SoUKRoMá vÝUKa pro dospělé, děti, 
maturanty, příprava na PEt, KEt, FCE, Skype English. 
www.english1to1.cz  tel.: 737 337 445 

•  a.DoHnálKová – StŘíHání pSŮ. Ošetření uší, drápky, 
zubní kámen a anál. žlázy. Laudova 1014/15, Řepy.  
 tel.: 235 312 157, 737 841 145

•  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

•  naBíZíM váM KaDeŘnICKÉ SlUžBY všeho druhu 
v prostředí vašeho domova a dle vašich časových 
možností. tel.: 774 901 193

byTy, NEMOVITOSTI
•  neKUŘáCKÝ páR HleDá pRonáJeM menšího čistého 

bytu v Praze u MHD. Nejlépe 1+kk do 11 tis., 2+kk nebo 
2+1 do 13 tisíc. Nastěhování nejpozději do měsíce. 
Za případnou nabídku děkuji. tel.: 605 845 088

•  vYMĚníM St. BYt 2+KK v ŘepíCH za větší v praze. 
 tel.: 776 411 829

•  HleDáM BYt 3+KK neBo 3+1 do 16 tisíc i s poplatky, 
celkem pro 3 osoby, nekuřáky. Zařízení na dohodě, 
výhodou lodžie, ale nemusí být, preferujeme dobrý  
a čistý stav. Děkujeme. tel.: 603 789 381

•  HleDáM K pRonáJMU neBYtovÉ pRoStoRY vhodné 
k zařízení ordinace fyzioterapie (masáží) do 50m2 
v Řepích a blízkém okolí. rehapo@centrum.cz  
 tel.: 605 429 476

OSTaTNí
•  ZDaRMa SUKUlentY – daruji z pozůstalosti krásné 

zdravé sukulenty. tel.: 734 826 890


