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Vážení čtenáři,

již několik týdnů píšeme nový letopočet s příznačnou a pro náš národ často osudovou osmičkou 
na konci. Tento měsíc si připomínáme smutné sedmdesáté výročí tzv. Vítězného února. Naše mladá 
a slibně se rozvíjející demokratická republika, poté co se zbavila spolu s celou Evropou nadvlády 
zrůdné fašistické ideologie, se stala obětí stejně nelidského komunistického režimu. Na dlouhých 
40 let jsme ztratili svobodu.
Proto mne v tomto čísle nejvíce zaujal článek J. Hájka „Nechvalný 25. únor 1948“. Nemohu jinak, 
než vám ho doporučit. Přeji nám všem, aby se další „osmičkový“ rok nepřiřadil k rokům 1938, 1948 
a 1968.

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 v Odboru kanceláře starostky MČ Praha 17, Žalan-
ského 291, Praha-Řepy.

PŘÍŠTÍ	ZASEDÁNÍ	ZASTUPITELSTVA	MČ	PRAHA	17	SE	KONÁ	18.	4.	2018	OD	14	HODIN.
Místo	konání:	Kulturní	centrum	PRŮHON,	Socháňova	1220/27,	Praha	17	-	Řepy.

ŘEPSKÁ	SEDMNÁCTKA
únor	2018	•	ročník	24

Redakce: Mgr. Radka Sálusová, 
Bc. Michaela Linhartová
Redakční	rada: J. Bösser (předseda), 
Mgr. A. Koutný, MBA, J. Hájek, J. Dirbák, 
Mgr. R. Sálusová, Ing. J. Decker, M. Horňák
Vydavatel: MČ Praha 17, Žalanského 291, 
163 02 Praha 6, IČ: 00231223
Periodický	tisk	územního	samosprávného	
celku	MČ	Praha	17.
Registrační	číslo: MK ČR E 12174
Vychází	11×	ročně	v	nákladu: 12 000 ks
Redakce: Žalanského 291, 163 02 Praha 6, 
tel.: 234 683 544 (531), www.repy.cz
Uzávěrka	pro	příjem	příspěvků: 
vždy 10. dne předcházejícího měsíce
Inzerce:	Tel.: 234 683 531, 720 524 688
Redakce	si	vyhrazuje	u	všech	příspěvků		
právo	redakčních	úprav.
e-mail:	redakce@praha17.cz
Toto	číslo	vyšlo: dne 30. 1. 2018, zdarma.
Grafika	a	tisk: Print Production, s. r. o.
Titulní	foto: Sněženky 
(foto Michaela Linhartová)

„Administrace	veřejné	zakázky	na	zhotovitele	stavby	Dům	s	pečovatelskou	službou	v	Praze	
Řepích“	–	veřejná	zakázka	malého	rozsahu	na	služby
Rada projednala pořadí nabídek a přijetí nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 
na služby „Administrace veřejné zakázky na zhotovitele stavby Dům s pečovatelskou službou v Praze 
Řepích“ a souhlasí s přijetím nabídky uchazeče Pyramida CS s.r.o.

Program	pro	podporu	jazykového	vzdělávání	My	ve	světě	–	svět	u	nás
Rada schválila vypsání programu My ve světě – svět u nás pro jazykové vzdělávání na základních ško-
lách zřizovaných MČ Praha 17 a výši podpory pro dlouhodobé vzdělávací jazykové výjezdy 5 000 Kč/
žák, pro krátkodobé poznávací výjezdy 600 Kč/žák, na vzdělávání pedagogů 1000 Kč/pedagog.

„Rekultivace	a	revitalizace	skládky	Motol	na	pozemcích	430/1	a	430/5	(2014)“	–	posudek	dle	
přílohy	č.	5	zákona	č.	100/2001	Sb.,	o	posuzování	vlivů	na	životní	prostředí,	ve	znění	pozdějších	
předpisů	(proces	EIA)
Rada se seznámila s posudkem k záměru „Rekultivace a revitalizace skládky Motol na pozemcích 430/1 
a 430/5 (2014)“ a souhlasila se závěrem zpracovatele posudku, že „záměr v předložené podobě není 
možné z hlediska vlivů na životní prostředí akceptovat a doporučit k realizaci, neboť nelze na základě 
předložených údajů v rámci posuzování vlivů na životní prostředí zcela vyloučit významný negativní 
vliv na některé složky životního prostředí“, a dále uvádí, že MČ Praha 17 vydala v rámci zjišťovacího 
řízení již nesouhlasné stanovisko ze dne 13. 6. 2017.

Informace	o	složení	školských	rad	základních	škol	zřizovaných	MČ	Praha	17
Rada se seznámila a vzala na vědomí toto složení školských rad: 
ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Praha-Řepy, Socháňova 1139
Za rodiče:  Mgr. Jana Kvapilová Za pedagogy: PhDr. Hana Tenglerová 

MUDr. Milan Karpíšek                            Mgr. Hana Veselková

ZŠ Jana Wericha, Praha- Řepy, Španielova 19/1111
Za rodiče:  Filip Navrátil, MSocSc Za pedagogy: Mgr. Olga Borkovcová 

Mgr. Kateřina Bezdičková                            Mgr. Barbora Bousová

Zpracování	projektové	dokumentace	„Rekonstrukce	varny	v	ZŠ	genpor.	Fr.	Peřiny,	Laudova	1024,	
Praha	6	–	Řepy“
Rada projednala a rozhodla o přijetí nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby – zpra-
cování projektové dokumentace „Rekonstrukce varny v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Laudova 1024, Praha 6 - 
Řepy“ zadané dle § 27 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
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Vážení čtenáři,

zima je v plném proudu, avšak v době, kdy 
píši tyto řádky, stále na pořádnou sněhovou 
nadílku čekáme. I když vím, že sníh ve měs-
tě přináší asi více starostí spojených s jeho 
úklidem než radosti, přála bych si trochu 
té bílé nadílky zejména pro naše děti, které 
v měsíci únoru čekají jarní prázdniny. Věřím, 
že si po lednových písemkách všichni školáč-
ci své volno užijí, ať už zůstanou doma v Ře-
pích, nebo vyrazí třeba na hory .

A co je nového na radnici? V minulých týd-
nech jsme se zejména věnovali přípravě 
rozpočtu pro rok 2018. Ten byl pak schválen 
na jednání zastupitelstva, které se konalo 
24. ledna. Podrobnosti k tomuto zásadní-
mu dokumentu naleznete v březnovém čísle 
Řep ské sedmnáctky.

Věřím, že v únorovém čísle vás zaujme pře-
hled nejzásadnějších dotací, které se nám 
podařilo získat v loňském roce. Díky těmto 
finančním zdrojům jsme mohli úspěšně fi-
nancovat některé zajímavé projekty, kte-
ré přispěly ke zkvalitnění života v Řepích 
v mnoha oblastech. Doufám, že stejně 
úspěšní v čerpání dotací budeme i v roce le-
tošním a podaří se nám tak realizovat další 
zajímavé investiční akce.

Vaše starostka

Jitka Synková

Slovo starostky

Pranostiky na únor

Masopust na slunci - 
pomlázka u kamen.

V únoru sníh a led - 

v létě nanesou včely med.

Jestli na Hromnice mrzne 

a sněží, úrodný rok na to běží.
Leží-li kočka v únoru na slunci, 
jistě v březnu poleze za kamna.

Svatá Dorota stromy 
sněhem ometá.

Na svatého Matěje lidské srdce okřeje, slunce pozře závěje, nad polem si skřivan zapěje.

MĚSTSKÁ ČÁST 
PRAHA 17 VÁS ZVE 
NA SETKÁNÍ  
NA TÉMA: 

PARKOVÁNÍ
V ŘEPÍCH

1. března 2018 v 17 hodin
Kulturní centrum Průhon,
Socháňova 1220/27, Praha 17 - Řepy

Upoutavka Park R17.indd   1 23.01.18   14:22
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OTÁZKA MĚSÍCE ÚNORA

Téma měsíce: Prevence
Pečujete o své zdraví v zimním období ve zvýšené míře?

Tak tady si los poměrně zalaškoval, protože já osobně 
nejsem právě ten správný příklad, který věnuje pre-
venci v zimním období nějak zvlášť zvýšenou pozor-
nost. Na nemoci v zimě netrpím ani více než v jiném 
ročním období. Po celý rok se snažím jak při venkov-
ním sportování i běžném životě oblékat vždy tak, 
abych případnou možnost nachlazení minimalizoval.

Otázka, na kterou mám odpovědět, není zrovna pro 
mě. Leda snad, že bych sloužil jako negativní pří-
klad k přístupu ke svému zdraví. Nikdy jsem preven-
ci svého zdraví moc nedal. A to bez ohledu na roční 
období. Dokud je člověk mladý, považuje to často za 
zbytečnost. Říká si, že stačí konzumovat vitamíny 
ve formě ovoce a zeleniny. Pokud jde o zimu, tak 
k tomu přidat teplé oblečení a je vystaráno. Dnes 

už si uvědomuji, že tomu tak úplně není. Sám jsem nebyl více než 25 let 
u lékaře a když náhodou nějaká chřipka přišla, tak jsem ji většinou pře-
chodil. A před časem se mi to všechno sečetlo a vrátilo. Nejsem přítelem 
mentorování, ale teď už vím, že věnovat zvýšenou pozornost péči o své 
zdraví zvláště v zimním období má svůj smysl.  

Jaroslav Bíro ODS

Miroslav Bartoš KSČM

Na zvýšený přísun vitamínů dbám pravidelně jak 
u sebe, tak zejména u svých dětí. Jsem přesvěd-
čená, že investice do svého zdraví je to nejlep-
ší, co člověk může udělat. Pravidelně se tedy již 
na začátku listopadu zásobím různými vitamíny 
a doplňky stravy. 
Věřím, že jejich přísun pomáhá zvýšit naší imu-
nitu a odolnost proti různým nepříjemným ne-

mocem, které se v zimním období objevují přeci jen častěji. Mohu 
s uspokojením konstatovat, že se mi tato investice každoročně vy-
plácí, mám pocit, že moje děti jsou mnohem méně nemocné, než je-
jich spolužáci. Samozřejmě nezapomínáme ani na pravidelný přísun 
čerstvého ovoce a zeleniny a celkově se snažíme o zdravý životní styl.

Alena Halamová
Dbát zvýšené prevence v zimním období je mým 
předsevzetím na každém začátku ledna. Bohužel, 
dost často se stává, že koncem února si uvědo-
mím, že jsem ještě do té lékárny nedošel a pat-
řičný přísun vitaminů a podobných životabudičů 
nezakoupil. S vidinou blížících se březnových 
jarních paprsků se pak vždy uklidním, spokojen 
alespoň s faktem, že jsem za drahé vitaminové 

prostředky ušetřil. Nejinak je tomu v letošním roce. Do lékárny se 
na koupi vitaminů chystám již od Vánoc, ale stále jsem tam nedo-
šel… Uklidňuji se alespoň tím, že si občas dám nějaké to ovoce nebo 
zeleninu. A když je úplně nejhůř, tak čistě zdravotní malý panáček 
slivovice mě před bacily ochrání.

Martin Hraběta

Otázka na příští měsíc: Vyžití pro seniory
Myslíte si, že je v Řepích dostatečné vyžití pro seniory?

Chcete-li se k otázce vyjádřit, kontaktujte redakci na e-mail: redakce@praha17.cz
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V roce 2017 se dařilo naší Městské části Praha 17 úspěšně čerpat dotace 
z několika různých fondů v celkové výši 118 570 000 Kč. Jednalo se např. 
o dotace z rozpočtu hlavního města Prahy, účelové dotace ze státního roz-
počtu, projektů Operačního programu Praha – pól růstu (OP PPR), Ope-
rační program výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), Operační program 
zaměstnanost (OPZ).

Příprava a realizace žádostí o tyto dotace samozřejmě znamenala pečlivou 
přípravu a veliké pracovní nasazení, mnohdy pod velkým stresem, a já bych 
touto cestou velice ráda poděkovala všem mým kolegům a zaměstnancům 
úřadu, kteří se problematikou zabývali a přispěli ke zdárnému výsledku.
Právě prostředky z těchto programů nám nemalou měrou pomáhají 
k úspěšnému rozvoji naší městské části, zkvalitňování služeb v různých 
oblastech či prostředí našich školských zařízení.
Ráda bych vám tedy představila některé zajímavé projekty podrobněji.
Nejprve chci zmínit účelovou dotaci získanou v březnu 2017 z rozpočtu 
HMP ve výši 45 000 000 Kč na výstavbu Sportovního centra Na Chobotě. 
Jak jste měli možnost se dočíst také v minulých číslech Řepské sedm-
náctky, jedná se o jeden z největších projektů, které se v Řepích realizují. 
Věřím, že sportovní centrum v letošním roce otevře brány všem návštěv-
níkům a bude přínosem jak pro naše sportovní kluby, tak pro všechny 
sportuchtivé návštěvníky z řad veřejnosti. Kromě hřišť splňujících všechny 
potřebné normy např. pro volejbal, basketbal nebo tenis, nabídne také ba-
zén, saunu, wellness či příjemnou restauraci.
K rozvoji sportovních aktivit jistě také přispěla účelová dotace z rozpočtu 
HMP ve výši 4 000 000 Kč určená na rekonstrukci fotbalového hřiště při 
ZŠ genpor. Fr. Peřiny nebo dotace ve výši 600 000 Kč, která je určena pro 
vybudování fitparku.
Účelové dotace z rozpočtu HMP však nesměřovaly jen na rozvoj sportu. Ne-
méně důležitá pro naši městskou část byla dotace ze září 2017 v celkové 
výši 19 247 000 Kč, určená na rekonstrukci varny v Základní škole genpor. 
Fr. Peřiny.
Účelové dotace z rozpočtu HMP čerpaly také naše příspěvkové organizace 
a byly určeny např. na rozvoj sociálních služeb, nákupu knižního fondu pro 
knihovnu nebo protidrogovou prevenci ve školách.

V rámci Operačního programu zaměstnanost jsme získali dotaci ve výši 
479 863 Kč na projekt Strategické plánování rozvoje městské části. Dále 
pak v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání to byla část-
ka ve výši 489 178,75 Kč na Místní akční plán Prahy 17. V rámci stejného 
programu, tedy OP VVV, jsme čerpali také prostředky na rozvoj našich škol 
a školek (jednalo se o projekty Šablony pro ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Šablony 
pro MŠ Socháňova, Šablony pro MŠ Laudova, Šablony pro ZŠ J. Wericha ne-
bo šablony pro MŠ Bendova.
V rámci Operačního programu Praha – pól růstu jsme v září 2017 také čer-
pali dotaci ve výši 850 400 Kč, která byla využita na vybudování odborné 
učebny přírodních věd v Základní škole Jana Wericha.
Z tohoto programu jsme také získali dotaci ve výši 1 125 600 Kč na pro-
jekt Multikulturní výchova v ZŠ genpor. Františka Peřiny nebo 70 100 Kč na 
zkvalitnění vzdělávání na téže škole.

Na závěr bych ráda zmínila velký úspěch naší Městské části Praha 17, ne-
boť jsme získali nejvyšší ocenění v celostátní soutěži Ministerstva práce 
a sociálních věcí (MPSV) za projekt „Podpora seniorů v Praze 17 – Řepy“. 
Obsahem tohoto projektu byla podpora seniorů; konkrétně podpora pohy-
bových a vzdělávacích aktivit (jako např. kurzy počítačové dovednosti a ja-
zykové kurzy, zajištění kulturních akcí, ale i pořízení potřebného vybavení 
i pomůcek podporujících zmiňované aktivity).  
S výše zmíněným projektem jsme se přihlásili do 1. ročníku soutěže 
o dotace MPSV pod názvem „Obec přátelská seniorům 2017“, jenž by-
la rozdělena, dle počtu obyvatel, do pěti velikostních kategorií. Naše 
městská část obsadila ve své kategorii první místo, a získala tak sto 
procent dotace na projekt, tj. 1 280 000 Kč. Získané prostředky jsme 
využili např. na nákup vybavení počítačové učebny v Centru sociálně 
zdravotních služeb, realizaci představení pro seniory nebo nákup spor-
tovních pomůcek rozvíjejících seniorské pohybové aktivity. O jednotli-
vých akcích jsme vás pravidelně infor mo va li také na stránkách našeho 
zpravodaje. 

Mgr. Jitka Synková,
starostka

Městská část Praha 17 byla v loňském roce úspěšná 
při získávání dotací

Účel	dotace Výše	dotace

Sportovní centrum Na Chobotě 45 000 000 Kč

Rekonstrukce fotbal. hřiště ZŠ genpor. Fr. Peřiny 4 000 000 Kč

Výstavba Fitparku 600 000 Kč

Strategické plánování rozvoje městské části 479 863 Kč

Místní akční plán Prahy 17 489 178 Kč

Multikulturní výchova ZŠ genpor. Fr. Peřiny 1 125 600 Kč

Zkvalitnění vzdělávání ZŠ genpor. Fr. Peřiny 70 100 Kč

Rekonstrukce varny škol. jídelny ZŠ genpor. Fr. Peřiny 19 247 000 Kč

Projekt Obec přátelská seniorům 2017 1 280 000 Kč

Vybudování odbor. učebny přírodních věd ZŠ J. Wericha 850 400 Kč

Přehled	nejzásadnějších	dotací	získaných	v	roce	2017
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Vedení Prahy se zavázalo, že bude řešit dostupné bydlení, které bude 
zaměřeno na nejohroženější skupiny obyvatel – seniory, mladé rodiny 
s dětmi, samoživitele s dětmi, zdravotně postižené občany, popř. osoby, 
které se ocitly v tíživé bytové situaci. K tomuto účelu zřídila Rada hlavního 
města Fond rozvoje sociálního bydlení a Komisi rady hl. m. Prahy pro fond 
rozvoje dostupného bydlení na území hl. m. Prahy.

ÚMČ Praha 17 dlouhodobě zpracovává projekt výstavby domu s pečovatel-
skou službou v Řepích. Tento projekt je v souladu se Strategickým plánem 
hl. m. Prahy i MČ Praha 17 a v souladu se střednědobým plánem rozvoje 
sociálních služeb a služeb souvisejících v MČ Praha 17 2015 – 2020.
Máme proto velkou snahu získat finanční podporu z tohoto fondu, a tak 
jsme zpracovali veškeré potřebné podklady a v červnu roku 2017 podali 
žádost o finanční podporu z prostředků fondu. V následujících měsících 

jsme s MHMP v souvislosti se žádostí nadále spolupracovali a na konci 
roku 2017 byli pozváni k prezentaci našeho projektu před komisí fondu, 
která proběhla za mé účasti s podporou Ing. Jaroslavy Šimonové, architek-
ta Ing. Arch. Pavla Lejska a členů odd. podpory projektů Radima Drmoly 
a Zuzany Kratochvílové. S členy komise byla probrána Žádost o podporu 
a souhrnně představena koncepce pečovatelského domu vč. plánovaných 
služeb.
Pozitivní stránkou věci je skutečnost, že jsme po podání žádosti a násled-
né spolupráci dostali příležitost předstoupit před komisi, „obhájit“ poda-
nou žádost a odpovědět na další dotazy. V následujících týdnech/měsících 
očekáváme rozhodnutí o poskytnutí podpory. V tomto období budeme 
doufat, že výsledek bude kladný a určenou, nezanedbatelnou podporu na 
tento významný projekt získáme. 

Jiří Masopust,
 zástupce starostky

Dům s pečovatelskou službou
Prezentace komisi fondu rozvoje dostupného bydlení na území hl. m. Prahy.

Vizualizace

V pondělí 8. ledna 2018 proběhlo v KC Průhon setkání pracovních skupin 
MAP PRAHA 17. Na tomto pracovním jednání bylo vybráno logo projektu 
„Sportujeme i zdravě jíme“. 
Loga navrhovali žáci ZUŠ Blatiny a bylo rozhodně z čeho vybírat. Podívejte 
se alespoň na některé návrhy sami. Vítězné logo, motiv jablka se sportov-
cem, navrhla slečna Ludmila Berezhnyk – 12 let. 
Tímto děkujeme učitelům i žákům ze ZUŠ Blatiny za realizaci návrhů. 

Mgr. Naděžda Zemanová,
vedoucí Odboru školství a kultury

MAP PRAHA 17

M A P
P R A H A  1 7

Vizualizace
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Jak jsme vás již informovali v listopadovém čísle Řepské sedmnáctky, naše 
městská část získala dotace za 1. cenu v celostátní soutěži MPSV na projekt 
„Podpora seniorů v Praze 17 – Řepy“.
V rámci projektu došlo mj. k modernizaci počítačové učebny Centra so ciál-
ně zdravotních služeb (CSZS). Bylo pořízeno nové vybavení; nové stoly, 
židle a především moderní technika, která nahradila zastaralé stávající již 
dosluhující vybavení.
Dne 16. ledna 2018 starostka Mgr. Jitka Synková společně s ředitelem 
CSZS PhDr. Jindřichem Kadlecem, a dále za mé účasti, jakožto garan-
ta projektu, radní Ing. Jaroslavy Šimonové a vedoucí přímé péče CSZS 
Mgr. Moniky Čermákové, slavnostně otevřela modernizovanou učebnu. 
Poděkovala zástupcům Centra sociálně zdravotních služeb za pořádání 
vzdělávacích kurzů pro seniory, jež se uskutečňují právě v této učebně, 
popřála jim i nadále hojnou účast v kurzech, o které je stále velký zájem. 
Vyjádřila také přesvědčení, že i díky modernizaci této učebny bude v bu-
doucnu v Řepích přibývat mnoho dalších spokojených seniorů, kteří díky 
počítačovým kurzům lépe zvládnou práci s moderní technikou, jež nám 
všem usnadňuje život.

Jiří Masopust,
zástupce starostky

Ve středu 10. ledna přinesly prostředky z výše zmíněné dotace další radost 
našim seniorům, konkrétně členům Klubu seniorů Řepy. Tento seniorský 
klub je velmi aktivní na poli sportovních aktivit, pravidelně se účastní zá-
vodů v pétanque i jiných sportech. O některých sportovních vítězstvích se 
můžete během roku dočíst i na stránkách Sedmnáctky.
Začátkem ledna tedy navštívila pravidelné středeční setkání tohoto klubu 
starostka Mgr. Jitka Synková a její zástupce Martin Marek a předali členům 
klubu nové koule na pétanque – a to jak pro venkovní, tak i pro vnitřní 
použití. Vnitřní koule využívají naši senioři zejména v zimních měsících při 
tréninku tohoto sportu v tělocvičně. Kromě toho se členové KSŘ mohou ra-
dovat z nových, jasně zelených triček s logem klubu i městské části, která 
budou sloužit jako reprezentační dresy při sportovních utkáních.
Věříme, že toto vybavení udělalo členům KSŘ nejen velkou radost, ale při-
nese jim i hodně štěstí při dalším sportovním zápolení. 

-ras-

Sportovní vybavení pro Klub seniorů Řepy

Modernizace počítačové učebny v CSZS

Foto: -ras-

Foto: -ras-

Máte doma předškoláka?
Nejste si jistí, že nástup do 1. třídy je právě teď správný? V rámci MAP pro Prahu 17 připravujeme	přednášku	pro	pedagogy	i	vás,	rodiče, která vám 
dá informace o školní zralosti. Dozvíte se, jaké jsou předpoklady pro úspěšné zvládnutí nástupu do školy. Získáte také návod, jak rozvíjet jednotlivé 
percepční oblasti u předškolního dítěte. Poradíme vám, jak rozvíjet grafomotoriku, sluchové i zrakové vnímání. Seznámíme vás s požadovanými 
znalostmi a dovednostmi, dotkneme se rozhodně i jednotlivých oblastí rozvoje řeči. Bude vám vysvětlen také postup, jak požádat pedagogicko-
-psychologickou poradnu o posouzení školní zralosti.

Mgr. Dana Kropáčová
Mgr. Hana Veselková

Přijďte na přednášku 28. 2. 2018 v 16 hod. do KC Průhon, 
Socháňova 1220/27, 163 00 Praha 6 – Řepy.



ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

8

Velkoobjemové kontejnery  
v ÚNORU
Velkoobjemové kontejnery (VOK) budou přistavovány ve všední dny 
v odpoledních hodinách od	 14	 do	 18	 hod. a o víkendu od	 12	 do	
16	hod. Po celou dobu přistavení bude přítomna obsluha, která bu-
de koordinovat ukládání odpadů. VOK nebudou na daném stanovišti 
zůstávat přes noc. 

•				 2.	2. (pá) 14–18 hod.  – Parkoviště Drahoňovského

•				 9.	2. (pá) 14–18 hod.  –  Park. u objektu Bílý Beránek (Šímova)

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

•			15.	2. (čt) 14–18 hod. –  Ke Kulturnímu domu x U Boroviček

•			16.	2. (pá) 14–18 hod.  – Parkoviště Hofbauerova x Žufanova

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

Co	lze	odložit	do	VOK

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

Co	nelze	odložit	do	VOK

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

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

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

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

✗   stavební	suť

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

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

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

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

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

Městská část Praha 17 není zodpovědná za případné změny časů 
ani termínů přistavení VOK. Služby jsou financované z prostředků 
Magistrátu hl. m. Prahy a zprostředkovávány společností 
Pražské služby a. s. a FCC Group s.r.o. (dříve A.S.A.). V případě, že 
zjistíte nedostatky v poskytované službě, nahlaste tuto skutečnost 
prostřednictvím emailu callcentrum@psas.cz /  
cisterepy@praha17.cz nebo na tel.: 235 300 655. Děkujeme!

UPOZORNĚNÍ	PRO	OBČANY

Ing. Vladimíra Šrámková, 
Odbor životního prostředí a dopravy

Vánoční stromky
Pravidelný svoz, který potrvá do konce 
února, odveze od nádob se směsným od-
padem veškeré volně odložené vánoční 
stromky. Vyhozené vánoční stromky 
nepatří do nádob na směsný odpad, 
protože tím snižují jejich kapacitu. 
Prosíme	 tedy	 občany,	 aby	 vánoční	
stromky	odkládali	vedle	nádob	na	
směsný	komunální	odpad. Vánoční 
stromky nepatří na stanoviště sepa-
rovaného odpadu. Výjimka platí pro 
umělé stromky. Pokud už stromek dosloužil, rozhodně nepatří do 
kontejneru na tříděný či směsný odpad, ale do sběrného dvora.

Ing. Vladimíra Šrámková,
Odbor životního prostředí a dopravy

Informace oddělení 
osobních dokladů

Vážení občané,

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

Možnost objednání je nejen přes webové 
stránky úřadu, ale též telefonicky na 
podatelně úřadu tel. 234 683 111, kdykoliv 
v úředních hodinách podatelny.

Upozorňujeme na blížící se termín pro splnění ohlašovacích povin-
ností v oblasti odpadového hospodářství za rok 2017. Ohlašovací 
povinnost vzniká původcům odpadů, kteří ročně vyprodukují více 
než 100 kg nebezpečných odpadů nebo více než 100 tun ostatních 
odpadů, oprávněným osobám, provozovatelům zařízení. 

Termín pro podání hlášení je do	 15.	 února	 2018 a ohlašování 
probíhá elektronicky	 prostřednictvím	 Integrovaného	 systému	
plně	ní	ohlašovacích	povinností (ISPOP).

Více informací naleznete na www.ispop.cz, www.repy.cz

Odbor životního prostředí a dopravy

OHLAŠOVACÍ POVINNOST v oblasti 
odpadového hospodářství v roce 2018
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Koncem loňského roku byly v oblasti dopravy dokončeny dvě velké inves-
tiční akce. Jednalo se o zklidnění dopravy v severovýchodní oblasti měst-
ské části Praha 17, etapa I. – „Stavební úpravy ulice Na bělohorské pláni“ 
a „Stavební úpravy křižovatky Selských baterií a U Boroviček“ a zejména 
dlouho očekávané propojení s ulicí Na Fialce.
Věřím, že tyto stavební úpravy dopomohou ke zkvalitnění dopravy ve zmi-
ňovaných lokalitách.

Martin Marek

Zklidnění řepské dopravy

Foto: Martin Marek

Dne 15. 1. 2018 v 22.19 hodin zasahovaly jednotky z Petřin, Smícho-
va, Radotína, centrální a krčské stanice u ohlášeného požáru v příze-
mí obchodního centra Řepy. Na místě zasahovala i jednotka SDH Řepy 
a ZZS hl. m. Prahy.
Rozsáhlý požár v kuchyni restaurace v přízemí objektu likvidovali hasiči 
v dýchací technice a pomocí 2 C proudů. Část hasičů se soustředila na vy-
hledávání případných osob v objektu centra. Intenzivnější plamenné ho-
ření způsobil únik plynu z poškozeného rozvodu v kuchyni.
Plameny zasáhly prakticky celou kuchyň, požár se částečně rozšířil do celé 
restaurace, která byla silně zasažena i zplodinami hoření. V 22.46 hodin 
byl požár pod kontrolou zasahujících jednotek, následovalo rozebírání 
poškozených částí kuchyně. Na místě pracoval i vyšetřovatel příčin vzniku 
požárů, který odhadl škodu na 800.000 korun.
Přesný rozsah škod a další šetření příčiny požáru proběhlo následně za 
účasti hasičských a policejních vyšetřovatelů.

mjr. Bc. Martin Kavka, tiskový mluvčí HZS Praha 

Rozsáhlý požár v Řepích

Foto: Martin Marek

Foto: Martin Marek

Foto: Martin Marek
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Zastupitelstvo městské části na svém zasedání dne 13. prosince 2017 schvá-
lilo zásady pro poskytování dotací v oblasti sportu, volnočasových aktivit, 
sociálních služeb a kultury. Dotace, jejímž poskytovatelem bude městská 
část Praha 17, představuje účelovou dotaci z rozpočtu městské části.

Žadatelem o dotaci se rozumí fyzická osoba či nezisková právnická osoba, 
jež vyvíjí činnost zaměřenou na využití volného času obyvatel městské čás-
ti Praha 17 u všech věkových kategorií v oblasti sportu, na sociální péči, 
kulturu, pobyt v přírodě a jiné zájmové činnosti a spolkový život s domi-
nantním působením na území městské části Praha 17.

Žádat	lze	o	dotaci	v	rámci	těchto	programů:

Dotace	na	podporu	sportovních	aktivit	dětí,	mládeže	a	starších	dospě-
lých,	 která může být poskytnuta na pravidelnou sportovní činnost dětí 
a mládeže (26 let a mladší), na činnost zdravotně hendikepovaných spor-
tovců, na podporu trenérů dětí a mládeže, na podporu cvičitelů trénujících 
starší dospělé nad 60 let a na pravidelnou sportovní činnost starších do-
spělých nad 60 let (ve sportovním oddílu musí být registrováno minimálně 
50% cvičenců starších 60 let).

Dotace	na	podporu	závodní	činnosti	a	organizaci	významných	sportov-
ních	akcí	může být poskytnuta na pořádání významných sportovních akcí 
v MČ Praha 17 republikového či mezinárodního charakteru, na zajištění 
účasti na významných sportovních akcích v tuzemsku i zahraničí, na výkon-
nostní sport klubů hrajících soutěž dospělých řízenou republikovým sva-
zem. Dotace na výkonnostní sport je určena pro všechny věkové kategorie.

Dotace	 na	 podporu	 provozu	 a	 údržbu	 sportovišť	 a	 sportovních	 areálů	
může být poskytnuta na	zajištění provozu sportovišť a sportovních areálů 
a na	zajištění jejich oprav.

Dotace	 na	 podporu	 volnočasových	 aktivit	 dětí,	 mládeže,	 seniorů	
a	obča	nů	se	zdravotním	hendikepem	může být poskytnuta na provoz vol-
nočasových klubů pro děti a mládež, na provoz letních a zimních táborů 

pro děti, na provoz volnočasových klubů pro seniory a na provoz volnoča-
sových klubů pro hendikepované.

Dotace	na	podporu	sociálních	služeb	poskytovaných	na	území	MČ		Pra-
ha	17 může být poskytnuta k úhradě nákladů na podporu sociálních služeb 
poskytovaných na území MČ Praha 17. Příjemcem dotace se rozumí poskyto-
vatel sociálních služeb, který splňuje náležitosti zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Poskytnutá dotace 
je určena především na následující druhy sociálních služeb:	pečovatelská 
služba,	 osobní asistence,	 odborné sociální poradenství, sociálně aktivi-
zační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením a	 na provoz 
nízko-prahového zařízení pro děti a mládež.

Dotace	na	podporu	kultury	v	MČ	Praha	17 může být poskytnuta na reali-
zaci kulturních programů a na zajištění provozu kulturního zařízení.

Zastupitelstvo městské části na zasedání dne 13. prosince 2017 schválené 
dotační řízení pro rok 2018 vyhlásilo a nechalo zveřejnit na internetové 
stránce městské části Praha 17. Na této stránce www.repy.cz	pod	odka-
zem	Granty,	dotace,	Dotace	na	podporu	sportu,	volnočasových	aktivit,	
sociálních	služeb	a	kultury,	Vyhlášení	dotací	pro	rok	2018 jsou v Zása-
dách pro poskytování dotací uvedeny bližší podmínky o podání žádostí, 
žadatelích, o poskytnutí dotací a jejich výši, o evidenci dotací, kontrole 
a vyúčtování. Tyto zásady prosím použijte při vyplňování žádosti, abyste 
dodrželi podmínky pro přidělení dotace.

Žádost	o	dotaci	budete	podávat	prostřednictvím	závazného	formuláře	
ŽÁDOST	PRO	ROK 2018	jedenkrát	v	písemném	vyhotovení	včetně	povin-
ných	příloh	do	podatelny	ÚMČ	Praha	17	a	jedenkrát	elektronicky	ve	for-
mátu	Microsoft	Word	(pouze	formulář	žádosti	bez	povinných	příloh)	na	
e-mail	dotace-ekn@praha17.cz	v	termínu	od	1.	2.	2018	do	9.	3.	2018	
včetně.

Ivana Babická,
Ekonomický odbor

Vyhlášení dotací pro rok 2018
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17 POSKYTNE DOTACE V OBLASTI SPORTU, VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT,  

SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A KULTURY Z ODVODU Z HAZARDNÍCH HER

Na základě opakovaných stížností občanů a trvale neuspokojivého stavu veřejných ploch, bude výkon služby 
strážníků ještě více zaměřen na kontroly psů a jejich majitelů. Kontrolou tzv. „pejskařů“ budou pověřeni zejmé-
na naši územně odpovědní strážníci – okrskáři, kteří vykonávají hlídkovou činnost na svých okrscích zejména 
pěším způsobem. 
Nad rámec průběžných kontrol plánujeme na námi svěřeném teritoriu provádět opětovně i speciální „ AKCE 
PSI.“ Tyto zvláštní akce jsou namířené právě proti neukázněným majitelům psů. V roce 2018 je plánujeme reali-
zovat vždy alespoň jedenkrát za čtvrtletí, a to zpravidla ve dnech pracovního klidu. Při opatřeních bude kladen 
důraz na evidenci psů a na řádný úklid veřejných prostranství. Zjištěné přestupky budou předány příslušným 
správním orgánům, nebo projednány zasahujícími strážníky přímo na místě.

Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

Akce psi

MĚSTSKÁ POLICIE PRAHA
Obvodní ředitelství Praha 13, Lýskova 1593, Praha 5 - Stodůlky
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Šárka	Strachová	(52	let)
•  Jedna dcera.
•  Vzdělání: absolvent gymnázia
•  Záliby: historie

V	zastupitelstvu	jste	v	dubnu	2017	vystřídala	Martina	Vaice.	
Jak	byste	zhodnotila	Vaše	téměř	roční	působení?	
Své roční působení v Zastupitelstvu městské části Praha 17 bych ozna-
čila především za fázi seznamování se s problematikou městské části. 
Zároveň jsem se také musela vyrovnat se situací, kdy je, vzhledem k po-
čtu zastupitelů za ČSSD v rámci zastupitelstva, poměrně složité prosadit 
myšlenky sociální demokracie do směřování městské části. To se odrazilo 
např. v případě potřebnosti výstavby Sportovního areálu Na Chobotě, 
kdy jsme jako ČSSD ne zcela souhlasili  s detaily celého projektu a jako 
zastupitelce se mi pak osobně zdá, že celý projekt je pro naši městskou 
část velmi nákladný a kladu si otázku, zdali je takto komplexní řešení 
vůbec potřebné. Právě výtku v souvislosti s nákladností projektu slýchám 
často i ze strany mnohých obyvatel Řep, kteří by raději místo výstav-
by sportovního centra uvítali řešení problémů s parkováním či výstavbu 
sociálních bytů. Oběma těmito tématy se pak jako ČSSD zabýváme již 
delší dobu a jsou samozřejmě součástí i našeho programu, který se ov-
šem vzhledem k počtu našich zastupitelů špatně prosazuje, jak už jsem 
ostatně uvedla výše. 
Proč	jste	se	rozhodla	věnovat	komunální	politice?
Je to vlastně rodinná tradice. Můj otec se od počátku roku 1990 podílel na 
obnově sociální demokracie na Litoměřicku, později byl členem v Řepích. 
Když v roce 2011 zemřel, byla jsem oslovena místní organizací ČSSD, zdali 
bych se i já nechtěla stát členkou. Jako člověk, který v Řepích už docela 
dlouho žije a zná chod městské části z doby předchozího dlouholetého pů-
sobení na Úřadě MČ Praha 17.  
V	jakém	oboru	pracujete?
Již deset let pracuji na Úřadu práce, na úseku nepojistných sociálních dá-
vek. V poslední době se věnuji dávkám pro osoby se zdravotním postiže-
ním, tedy průkazům pro OZP a příspěvku na zvláštní pomůcku. 
Co	Vás	za	dobu	Vašeho	působení	ve	funkci	zastupitelky	nejvíce	
potěšilo?
Nejvíce mne potěšil přístup kolegů v zastupitelstvu, kteří mě všichni ja-
ko nováčka přijali s respektem a jejichž přístup byl a je napříč politickým 
spektrem velmi vstřícný a seriózní. Zároveň mám možnost lépe rozumět 
potřebám občanů v naší městské části. S mnohými z nich jsem měla příle-
žitost setkat se osobně, čehož si vážím. 
Co	Vás	naopak	překvapilo?
Spíš stále nepříjemně překvapuje. Je to nepořádek v kontejnerových stá-
ních. To, co někteří naši spoluobčané dokáží v těchto stání „vyproduko-
vat“. A nelze veškerý nepořádek svádět jen na bezdomovce, i když i oni 
svůj podíl mají. A dále špatný stav chodníků, které jsou v majetku TSK.
Je	v	Řepích	něco,	co	byste	ráda	změnila?
Je skvělé, kolik máme v Řepích dětských hřišť a ploch věnovaným rodi-
nám. Ale díky novému čtyřnohému členovi rodiny, jsem zjistila, že zde 
bohužel není ani jedna plocha, kde by i pejskaři mohli vykonávat  akti-
vity se svými psy. Vím, že na sídlišti je několik míst, kam pejskaři rádi 
chodí. Bohužel tyto plochy jsou blízko silnice nebo je jejich součástí 
i dětské hřiště  a potom není daleko ke vzniku zbytečných konfliktů 
mezi pejskaři a rodiči dětí. Proto bych na sídlišti uvítala psí hřiště, po 
vzoru Vysočan, Proseka nebo Prahy 7, která vybudovala plochu pro psy 
v Letenských sadech. Přihlášených psů je v Řepích kolem 1.400 a to už 
mi přijde jako dobrý důvod vyčlenit nějakou vhodnou uzavřenou plo-
chu i pro  ně. 

Jak	se	díváte	na	velké	
projekty,	které	by	v	Řepích	
měly	vyrůst?	
Uvítala jsem především Dům 
s pečovatelskou službou. Díky 
své práci se denně potkávám  
se seniory a zdravotně znevýhodněnými. Mnozí z nich žijí již sami a ně-
kteří nemají ani žádné příbuzné. Vzhledem ke svému zdravotnímu stavu 
se o sebe nemohou sami postarat. Žijí v izolaci od  společnosti a jediným 
s kým mohou prohodit pár slov je paní prodavačka v obchodě. V domě 
s pečovatelskou službou získají příležitost se alespoň částečně zapojit do 
aktivit odpovídajících jejich věku a možnostem  a je o ně ve všech směrech 
postaráno. A ještě jeden přínos, a to uvolnění obecních bytů,  kterých je 
nedostatek  a které by významně pomohly mladé generaci při startu do 
života. 
Chtěla	byste	v	práci	zastupitelky	pokračovat	i	v	dalším	volebním	
období?
To bude samozřejmě záležet jednak na složení kandidátky sociální demo-
kracie v komunálních volbách, přičemž svou pozici bych ráda obhajovala, 
a především samozřejmě na tom, jak velkou důvěru mi vysloví občané ve 
volbách. Doufám, že výsledky ČSSD v naší městské části budou pokračovat 
v nastoleném trendu, kdy se sociální demokracii v Řepích daří v kontextu 
Prahy nadprůměrně, a že svojí prací přispěji k co možná nejlepšímu vý-
sledku, který by umožnil lepší prosazování našeho programu či návrat do 
koalice a tedy i možnost ovlivňovat tak dění v městské části mnohem více 
směrem k občanům, než tomu bylo v posledních čtyřech letech. Abych by-
la konkrétnější, tak bych v příštím volebním období velmi ráda prosadila 
např. právě již zmíněný vznik nových parkovacích míst v rámci řepského 
obvodu či místa pro pejskaře. Bylo by přínosné s pejskaři debatovat o vy-
tipování vhodných ploch. Jako jedna z možných se nabízí pláň pod bikro-
sovou dráhou v oblasti Bílé Hory. Také bych se ráda zasadila o vybudování 
altánů s lavicemi a stoly na volných travnatých plochách v sídlišti, kde by 
si obyvatelé, především senioři, při hezkém počasí mohli sednout a po-
povídat.
Jak	dlouho	v	Řepích	žijete	a	co	se	Vám	tu	líbí?	
V Řepích žiji od roku 1992, tedy více než čtvrtstoletí. Jsem ráda za to,  jak  
bylo sídliště vyprojektováno a postaveno. Lidé si nekoukají do oken, jak je 
tomu na jiných pražských sídlištích. V Řepích je, alespoň podle mého ná-
zoru, dostatečná občanská vybavenost. A pak, a to je opravdu velké plus, 
dostatek zeleně.  
Čemu	se	věnujete	ve	volném	čase?
Zajímá mě historie, zvláště pak novodobé dějiny Československa. Nejradě-
ji mám období 2. světové války, na toto téma si ráda přečtu knihu nebo se 
podívám na zajímavý dokument. 

Děkuji za rozhovor.
Radka Sálusová

Otázky pro Šárku Strachovou
Šárka Strachová působí v zastupitelstvu naší městské části od jara roku 2017, 
kdy vystřídala Martina Vaice (ČSSD), který řady našeho zastupitelstva na vlastní žádost 
opustil. V únorové Řepské sedmnáctce vám tuto zastupitelku tedy po jejím téměř 
ročním působení ve funkci představujeme podrobněji.



Programy pro řepské seniory únor 2018

Kluby podporuje Centrum sociálně zdravotních služeb. Bližší informace vám poskytnou  pracovnice recepce CSZS v Bendově ulici 1121 při osobním 
jednání nebo telefonicky na číslech 235 314 141, 235 313 182, mobil 777 575 117 – v době od 7 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	 únoru:	 6.	 2. Volný program, 
13.	2. Beseda o cukrovce s Mgr. M. Čermáko-
vou, 20.	 2. Volný program,	 27.	 2. Promítání 
fotek.

Klub	Gemini	(zdravotně	znevýhodnění)
První pondělí v měsíci 14.30 – 15.30 hodin, 
každé další pondělí od 14.30 do 16.30 hodin 
v Klubu 17, Socháňova 1221, Praha 17. 
Klub vede Martin Prouza.
Program	 v únoru:	 5.	 2. Zrušeno, 12.	 2. Ma-
lujeme mandaly, 19.	 2. Výroba z donesených 
materiálů – např. pletení, háčkování, vyšívání, 
26.	2. Přijďte si zahrát stolní hry do Klubu.

Klub	seniorů	Řepy	(KSŘ)
Každou středu, od 9 do 11 hodin v KC Průhon, 
Socháňova 1220/27, Praha 17.
Klub vede Mária Szitányiová.
Program	 v	 únoru:	 7.	 2.	 Volný program, 
14.	 2.	 Volný program, 21.	 2.	 Volný program, 
28.	 2.	 Beseda s pí Novákovou „Bylinky okolo 
nás“.

Klub	seniorů	Centrum
Setkávání vždy v úterý od 9 do 11 hodin v CSZS, 
Bendova 1121, Praha 17.
Klub vede Jitka Hanzlová. 
Program	v únoru:	6.	2. Návštěva výstavy Jose-
fa Lady v Tančícím domě, 13.	2. Volný program, 
20.	 2. Četba povídek a poezie, 27.	 2. Ruční 
práce.

Klub	aktivního	stáří	(KLAS)
Každé pondělí, vždy od 14 do 16 hodin, Kul-
turáček na Bílé Hoře, Ke Kulturnímu domu 14, 
Praha 17. Klub vede Karla Stýblová.
Program	 v	 únoru:	 5.	 2.	 Volný program, 
12.	 2. Volný program,	 19. 2. Cvičení na žid-
lích s pí Maxinovou, 26. 2. Cvičení na židlích 
s pí Maxinovou.

	 2.	únor – Výroba karnevalových masek

	 6.	únor – Příprava na karneval

	 7.	únor	– Určujeme dopravní značky

	 9.	únor – Valentýnská přáníčka

13.	únor – Valentýnská srdíčka

14.		únor	– Modelářské odpoledne

16.	únor – Korálková dílnička

20.	únor	– Jdeme do Zličína na motokáry

21.	únor – Odpoledne plné her

23.	únor –  Klub 17 vás zve na karneval, téma:  
Pravěk, Den otevřených dveří

27.	únor – Malujeme na sklo

28.	únor – Hudební odpoledne

INFORMUJEME
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Plán Klubu 17             únor 2018

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

Nehleďte na počasí – přijďte mezi nás a vyzkoušejte si 
zdravotní cvičení v tělocvičnách i bazénech. Získáte kromě 
dobré kondice třeba i nové přátele a hlavně pozitivní mysl. 

Krátké zimní dny budou hned jasnější!

V Praze 17  
cvičíme: 

Těšíme se na vás!

•  KC Průhon, Socháňova 27 
Zdravotní cvičení 
Pátek: 9 –10 hod. (40 Kč) 
Irena Maxinová 
tel.: +420 603 552 571 
e-mail: irenamax@seznam.cz

•  DDM Borovičky, U Boroviček 650/5 
Zdravotní cvičení na podložkách 
Pondělí: 10 –11 hod. (40 Kč)   
Irena Maxinová 
tel.: +420 603 552 571 
e-mail: irenamax@seznam.cz

SENIOR FITNES z.s. 
vás volá do tělocvičny!
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Komunitní centrum Řepy – program aktivit na únor

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

Centrum sociálně zdravotních služeb v Praze 17 – Řepích působí letos již 
20. rokem pod vedením PhDr. Jindřicha Kadlece.
Poskytujeme široké spektrum služeb nejen pro seniory. V dnešním článku 
vám chceme přiblížit a nabídnout služby terénní pečovatelské služby.

Našimi klienty se mohou stát obyvatelé městské části Praha 17, kteří po-
třebují pomoc druhé osoby a zároveň si přejí zůstat ve svém přirozeném 
domácím prostředí. 
V zásadě poskytujeme tyto kategorie péče:

1.  Pomoc	při	zvládání	běžných	úkonů	péče	o	vlastní	osobu	 
(oblékání, podávání jídla a pití, přesun na lůžko nebo vozík apod.)

2.  Pomoc	při	osobní	hygieně 
(pomoc nebo dohled)

3. 	Poskytnutí	stravy	nebo	pomoc	při	zajištění	stravy 
(zajištění stravy, dovážka jídla – výběr ze tří druhů obědů, podání jídla 
a pití)

4.		Pomoc	při	zajištění	chodu	domácnosti	
(běžný úklid, nákupy, pochůzky – vyzvednutí receptu, lékárna, pošta, 
praní a žehlení prádla)

5.  Zprostředkování	kontaktu	se	společenským	prostředím 
(doprovody klienta dle jeho požadavků např. k lékaři, na úřady, 
do obchodu, na procházky)

Jak	o	službu	požádat:
Potřebné informace pro poskytování pečovatelské služby můžete získat 
osobně na recepci CSZS nebo telefonicky ve všední dny 7 – 15.30 hod. 
na níže uvedených kontaktech. Doporučujeme se předem telefonicky 
objednat.

Adresa:  CSZS Bendova 1121/5, 163 00 Praha 6 – Řepy,  
www.cszs.cz, email cszs@iol.cz 

Kontakt	na	recepci: 235 313 182, 235 314 141, 777 575 117  
Sociální	pracovnice:	Renata Koštelová, DiS, 777 723 624

Pečovatelská služba

Foto: Archiv CSZS

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

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

Středa	 9.30	–	10.30	hod.	Zdravotní	cvičení
18	–	19	hod.	Jóga	pro	seniory
poslední středa v měsíci – odborná	přednáška	z	oblasti	bezpečnosti	seniorů
31. 1. od 13 hod. – Jak si vybrat správného operátora

Čtvrtek 12.30	–	13.30	hod.	Jóga	pro	seniory
13.30	–	15.30	hod.	Podpora	zdravého	životníhu	stylu
Téma	měsíce:	Jak	se	zbavit	zimní	únavy	a	stresu
 1. 2. – Úvodní přednáška
 8. 2. – Kladný přístup k životu – workshop (Nadační fond Lepší senior)
15. 2. – Bachova květová terapie proti úzkosti a stresu – workshop
22. 2. – Techniky zvládání stresu a relaxace – workshop

Pátek 7.30	–	8.30	hod.	Zdravotní	cvičení

ČAPS
ČESKÁ ASOCIACE

PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
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1.	2.	–	31.	3.	Kdo	je	v	pohodě,	rozdává	radost – výstava obrazů Honzy 
Volfa. 
Refektář, vstup volný.

6.	 2.	 Vystoupení	 tanečního	 souboru	 MEDUNKA, na programu: tance 
na motivy písní Karla Hašlera, milostných básní i několika písniček za 
doprovodu kytary. Soubor působí za podpory Domu sociálních služeb 
Prahy 1.
Refektář, vstupné dobrovolné, od 15.30 hod.

11.	2.	„Ach,	jak	mě	svět	se	vším	mrzí...“ – večer barokních kázání Anto-
nína Koniáše a Ondřeje de Waldt protknutá poezií Fridricha Bridela. Zazní 
slova rozjímavá, naučná i vášnivá, jež vytvořili a se zápalem sdělovali 
velcí mužové 17. a 18. věku – kněží, literáti a kazatelé – význační i roz-
poruplní. Jejich překrásná čeština zazní v interpretaci Marcely Šikové 
a Ireny Pulicarové za doprovodu loutny či jiného nástroje. Texty nastu-
dovala Ada Fryntová.
Kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné, od 17.00 hod.

18.	2.	Kytarový	koncert	se	zpěvem, účinkují: Andrea Klepišová – zpěv, 
Hana Němcová – kytara, Jan Janda – zpěv a kytara, Martin Křehnáč – 
kytara, na programu: skladby A. Vivaldiho, J. S. Bacha, T. O‘Carolana 
a dalších.
Refektář, vstupné dobrovolné, od 15.30 hod.

4.	3.	VIENTO	MARERO	DUO – Michaela Mecová – flétna, Jiří Meca – kyta-
ra, na programu: Roberto Di Marino, František Benda, Friedrich Kuhlau, 
Eugéne Bozza, Robert Beaser, Mario Castelnuovo-Tedesco a Béla Bartók.
Kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné, od 17.00 hod.

11.	3.	Koncert	pro	hospice	–	5.	ročník, účinkují: Vojtěch Spurný – diri-
gent a varhanní pozitiv, Alena Hellerová – soprán, Kamila Zbořilová – so-
prán, Daniela Čermáková – alt, Jiří Sycha – 1. housle, Magdaléna Malá – 
2. housle, Helena Matyášová – violoncello, na programu: Padre Antonio 
Soler: Preludium a fuga c moll a Stabat Mater pro 2 soprány a continuo, 
Girolamo Abos: Stabat Mater pro 2 soprány a alt, dvoje housle a conti-
nuo. Koncert vysílá v přímém přenosu Český rozhlas, stanice Vltava. 
Kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné, od 15.00 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 únor a březen 2018

Přijd’te se zahřát... nejen tancem
http://www.mismaz.cz Prodej vstupenek:

Vladimír Dvořák
732 580 774



PROGRAM ÚNOR 2018 

Divadlo pro děti:  
Český Honza

Divadlo pro děti:  
Pohádka Kvak a Žbluňk

Divadlo pro děti:  
O Davidovi a Goliáši

Koncert z radosti
aneb Splněný pěvecký sen

Divadlo pro děti:  
O drakovi

Literární klub:
Sdílejte čtenářské zážitky

Literární klub:
Sdílejte čtenářské zážitky

Kdo by neslyšel o líném Honzovi, který se chce jen válet doma a nic nedě-
lat... Jeho matce se synova lenost nezamlouvá, proto ho vyžene do učení 
k sedlákovi. Jediné, co ho nakonec donutí pracovat a celkově se napravit 
je skutečná láska. Společenský sál KC Průhon. (vstup: 40 Kč)

Pohádkové divadélko o dvou nerozlučných kamarádech. Ne však ledaja-
kých, ale o žabích kamarádech! Představení je inspirováno známou kni-
hou Arnolda Lobela. Pro děti: od 3 do 10 let. Hraje: Divadlo Tondy Novot-
ného. Společenský sál KC Průhon. (vstupné: 40 Kč)

Pohádka plná fantazie je poučným příběhem o tom, že se velcí nemají 
vytahovat na malé, silnější na slabší a úplně nejlepší je být kamarádi. Děti 
uvidí, jak se z člověka stane mim - pomocí skřínky s líčidly se lidská tvář 
umí na povel smát, být smutná, odvážná... Všichni si budou dělat srandu 
sami ze sebe a zažijeme spoustu legrace. Děti se nejen pobaví, ale stávají 
se součástí představení, na kterém se i aktivně podílejí. Hravé a veselé 
činoherně - mimické představení. Pro děti: z mateřských škol a prvního 
stupně základní školy, ale i pro žáky druhého stupně 7. a 8. tříd. Vhodné 
jako rodinné představení. Délka: 55-60 min bez přestávky. Hraje: Martin 
Sochor. Společenský sál KC Průhon. (vstupné: 40 Kč)

Vystoupí studenti kurzu sólového zpěvu a vědomé práce s hlasem vede-
ného lektorkou Monikou Obermajerovou. Těšit se můžete na široký reper-
toár českých i zahraničních hitů. Přijďte se podívat, jak si studenti plní svůj 
pěvecký sen. Místo konání: Společenský sál KC Průhon. (vstup zdarma)

Čtyři pohádky v jedné? Proč by ne, když tak tvoří ucelenou hru. Hlavní 
postavou pohádky je drak, který se chce oženit a vydá se hledat lásku. 
Cestou dojde k závěru, že to nebyl dobrý nápad a hledání své nevěsty 
vzdá. Ale tak to přeci nemůže skončit, nebo ano? Pohádka je doprová-
zena jednoduchou melodií, kterou se během představení děti snadno 
naučí. Loutky z košťat podněcují děti k fantazii. Divadlo z Pytlíčku. Spole-
čenský sál KC Průhon. (vstupné: 40 Kč)

Přijďte si popovídat o knihách, sdílet čtenářské zážitky a spoluobjevovat 
nové významy. Od 25. 1. 2018 začínáme s novou diskuzní platformou, 
kterou bude Literární klub. Klub se bude konat jednou za 14 dní ve 
čtvrtek. Návštěvníci se mohou těšit na interpretaci knih čtenáři, diskuzi  
s autory a debaty na zajímavá knižní téma od ledna do června 2018. Více 
informací www.pruhon.cz. Místo konání: Školící učebna. (vstup zdarma)

Přijďte si popovídat o knihách, sdílet čtenářské zážitky a spoluobjevovat 
nové významy. Od 25. 1. 2018 začínáme s novou diskuzní platformou, 
kterou bude Literární klub. Klub se bude konat jednou za 14 dní ve 
čtvrtek. Návštěvníci se mohou těšit na interpretaci knih čtenáři, diskuzi  
s autory a debaty na zajímavá knižní téma od ledna do června 2018. Více 
informací www.pruhon.cz. Místo konání: Školící učebna. (vstup zdarma)
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Výstava: Až do konce – 
moje práce v hospici

Výstava fotografií Až do konce, která je společným projektem studentů 
oboru Fotografie v reklamní praxi střední školy a tří domácí hospiců z 
Tábora, Olomouce a Prahy – Zbraslavi, vám citlivě, ale bez patosu přiblí-
ží práci hospicových multidisciplinárních týmů. Fotografie členů týmů 
jsou doplněny jejich vyznáním, proč pracují v hospici a citacemi dopisů 
od rodin pacientů. Výstava je doplněna dalšími studentskými pracemi 
střední školy ART ECON. Do konce února 2018. (vstup zdarma)

SO 9-13
PO-PÁ 9-19
01

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

A4 program unor 2018.indd   1 24.01.18   12:19
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Sobota	10.	2.,	Sportovní	hala	ZŠ	TGM	Ruzyně	12.30	–	17.30	hod.	
DDMP6	CUP	ŽENY – turnaj ve futsalu.
4+1 max. 8 hráček na tým. Max. 6 týmů na turnaj. Pouze pro předem 
přihlášené a zaplacené. Startovní 500 Kč/ tým. 

Jarní	prázdniny	Praha	6–10

Pondělí	až	pátek	12.	–	16.	2.	
Jarní	příměstský	výtvarný	tábor	–	denně	8	–	16	hod.
Cena včetně obědů 1650 Kč (plná cena, v případě udělení grantu 
pro pražské děti 1400 Kč).

Jarní	příměstský	gymnastický	tábor	–	denně	8	–	16.30	hod.
Cena včetně obědů 1600 Kč. 

12.	–	14.	2.	a	14.	–	16.	2.	
Tři	dny	s	netopeery	– dva semináře především pro studenty SŠ 
o partnerských vztazích, komunikaci a HIV/AIDS v období jarních 
prázdnin Prahy 6. Bližší informace na stránkách spolupracující 
organizace www.planovanirodiny.cz.

Pondělí	až	pátek	12.	–	16.	2.,	10	–	16	hod.
Jarní	prázdniny	v	klubu	Šestka – hry, Xbox, 
PS4…, pro děti do 15 let zdarma.

Sobota	24.	2.	od	10	do	12	hod.	a	od	12	do	14	hod.,	keramická	dílna
Keramická	sobota – pro děti i další zájemce, kteří nemají čas na 
pravidelné kroužky.   
Cena za dvouhodinovku 50 Kč pro děti, 200 Kč pro studenty do 26 let 
a 250 Kč pro dospělé. Rodinná vstupenka (1 rodič + 1 dítě) 250 Kč.
Přihlášky předem na tel. DDM 235 323 333  
nebo klara.pliestikova@ddmp6.cz.

Sobota	3.	3.	od	9.30	do	12	hod.,	Zookoutek
Hladit	a	krmit	dovoleno!	Zvířátkům v našem zookoutku můžete 
přinést suchý chleba nebo zeleninu a ovoce. Zveme předškolní děti, 
děti i mládež. Zdarma. 

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

Foto: Archiv Vladimíra Glasera

Řeporyjský včelařský spolek (ČSV) a ekocentrum Včelín Ořech pořádají 
kurz včelaření pro budoucí včelaře – začátečníky. 
Dlouhodobý kurz, který prochází všechny etapy rozvoje včelstev, začíná	
2.	března	a	končí	v	červnu tím, že si jeho účastníci odnesou domů svoje 
včelstvo. Kurz je zaměřen především na praxi. Všechny potřebné pomůcky 
vám rádi zdarma zapůjčíme.

Podrobnosti naleznete na www.vcelinorech.cz nebo u předsedy spolku 
Vladimíra Glasera na tel. 602 614 170.

Praktický kurz včelaření

Vstupné
150 Kc

konající se v sobotu 3. 3. 2018

od 20 hodin v Sokolovne Repy

kde k tanci a poslechu zahraje

kapela Sklep-Mistr

konající se v sobotu 3. 3. 2018 

od 20 hodin v Sokolovne Repy

kde k tanci a poslechu zahraje

kapela Sklep-Mistr

• bohatou tombolu
• vyhlášení nejlepších hrácu jednotlivých týmu
• tanecní vystoupení skupiny B-Original

predprodej vstupenek v restauraci Sokol

o

o o

Tešit se muzete na:

DOVOZ JÍDEL s.r.o.

Včelín Ořech z.s. organizuje i letos příměstské tábory pro děti od 9. července do 31. srpna. Programy nejsou o včelách, 
ale využíváme rozsáhlého areálu s mnoha aktivitami, chodíme a jezdíme na výlety a máme několik animačních programů.  
Tábory podpořila EU prostřednictvím MPSV ČR a jsou zdarma. Rodiče platí pouze stravu a výlety. Více informací naleznete 
na www.vcelinorech.cz. Pro tábory také hledáme instruktory (učitele, studenty VŠ apod.) na doplnění týmu.

Příměstský tábor Ořech

Únor v DDM na Bílé Hoře
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Postavy tří mudrců klečících před jesličkami a nesoucími dary právě naro-
zenému pacholátku, zná asi každý. Ale zkusme nakouknout do zajímavé 
historie, která se váže k těmto mudrcům.
Postavy mudrců z východu, kteří přináší zlato, kadidlo a myrhu jsou zmí-
něny již v Matoušově evangeliu. Není zde však uveden jejich přesný počet 
a také jejich jména se objevují až později ve středověku. Definice jejich 
počtu se pravděpodobně odvíjela od třech darů, které právě narozenému 

Spasiteli přinesli. Prvním, kdo tři krále zmiňoval konkrétními jmény, byl až 
ve 12. století kancléř pařížské Sorbony Petr Comestor.
A pokud jste se nikdy nezamysleli nad významem jednotlivých darů, tak 
vězte, že zlato bylo vždy vnímáno jako nejcennější kov, tedy kov hodný 
nového krále. Kadidlo je směs vonných dřevin a pryskyřic, a odedávna by-
lo používáno při liturgických obřadech. Bylo tedy symbolem přiznávajícím 
Kristovo božství. Myrha je pak vonná šťáva vytékající ze stejnojmenného 
keře. Byla vždy velice ceněna, a dovolit si ji mohli jen ti nejzámožnější. 
Kromě jiného měla konzervační účinky a používala se již ve starém Egyptě 
k balzamování mrtvých těl. Můžeme ji tedy vnímat jako jakousi předzvěst 
Kristovy smrti a utrpení.
V západní liturgické tradici je svátek Tří králů ztotožněn se slavností Zje-
vení Páně a připomínáme si ho 6. ledna. Je také jakýmsi zakončením vá-
nočních svátků.
Také v Řepích jsme si tyto východní mudrce připomněli příjemným setká-
ním v zahradě kláštera sester boromejek. V sobotu 6. ledna zde příchozí 
uvítal řepský farář Otec Daniel Peter Janáček, tentokrát však v oděvu pas-
týře. Přítomné symbolicky dovedl k jesličkám, kde se všichni mohli poko-
chat opravdovým živým betlémem a zazpívat si společně vánoční koledy. 
Setkání pak bylo završeno příchodem tří králů, kteří se přišli poklonit na-
rozenému Ježíškovi a přinesli i dary.
Ani tentokrát nechybělo teplé občerstvení a příjemná nálada, která uděla-
la tečku za vánočními svátky.

-ras-

My tři králové jdeme k vám…

Ilustrační foto

Foto: -ras-

V době prvního kola volby prezidenta 
České republiky, které se uskutečnilo v pátek 
12. ledna a v sobotu 13. ledna 2018 k volebním 
urnám v Praze 17 přišlo 11 792 občanů, což 
bylo 64,88 % řepských voličů. Volební komise 
zaznamenaly celkem 11 735 platných hlasů, 
což činilo 99,52 %.

Kandidát Navrhující	
strana

Politická	
příslušnost

1.	kolo

číslo příjmení,	jméno,	tituly hlasy %

1 Topolánek Mirek Ing. Senátoři BEZPP 624  5,31

2 Horáček Michal Mgr. Ph.D. Občan BEZPP 1 229 10,47

3 Fischer Pavel Mgr. Senátoři BEZPP 1 543 13,14

4 Hynek Jiří RNDr. Poslanci REAL 160  1,36

5 Hannig Petr Mgr. Poslanci Rozumní 60  0,51

6 Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c. Poslanci ODA 72  0,61

7 Zeman Miloš Ing. Občan SPO 3 182 27,11

8 Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. Senátoři BEZPP 1 160  9,88

9 Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. Občan BEZPP 3 705 31,57

Volba prezidenta 
v Řepích v 1. kole

Jak	jsme	hlasovali	pro	jednotlivé	kandidáty:

Druhé kolo prezidentských voleb bylo napláno-
váno na 26. a 27. ledna, tedy dobu, kdy únorová 
Řepská sedmnáctka byla již v tiskárně. V době, 
kdy čtete tyto řádky tedy již víte jak volby do-
padly. Přesto vás možná zaujmou podrobnosti 
o tom jak se v Řepích volilo ve druhém kole, kte-
ré přineseme v příštím čísle našeho zpravodaje. 

-ras-

Zdroj ČSÚ
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Ale únor je takový plochý měsíc, kdy další plány spíše držíme ve svých hla-
vách, přemýšlíme o nich a teprve se na ně chystáme. Tedy v tom lepším 
případě. Ve skutečnosti je to tak, že se v této době chystáme o nich teprve 
začít přemýšlet. Má to za následek povětšinou to, že přemýšlíme o čem-
koliv jiném jen ne o tom, o čem bychom měli a co by mělo v budoucnu 
tvořit nějaký smysluplný rámec. I já se tak při tom vymýšlení a tápání, mezi 
všemi různými rodinnými a pracovními povinnostmi zamýšlím nad spous-
tou věcí, které možná nenesou aktuálně přidanou hodnotu, ale z dlouho-
dobého hlediska mohou být duchovně prospěné a pokud bychom šli do 
důsledku, venkoncem mohou přinést i jistou materiální úsporu. Nevěříte?

Moje obě děti se narodily v Řepích. Vyrostou z nich „Řepáci“ a já jsem rád. 
Ostatně proto se v nich tento pocit snažím budovat a nejen pořádáním 
sousedských festivalů, v nich tento pocit jaksi udržet. Vlastně to byly naše 
děti, díky nimž jsme se v Řepích seznámili se spoustou zajímavých lidí. Ně-
které vztahy od letmých pozdravů přerostly v přátelství. Některá přátelství 
se prohloubila, a některá méně, jak už to tak v životě bývá. Přesto neznám 
nikoho s kým bychom se vyloženě nesnášeli. Snad mi tedy po tomto článku 
nepřistane v obývacím pokoji na podlaze kámen s nevybíravým vzkazem. 
Tím jak děti rostly, měl jsem teprve možnost seznámit se s běžnou i nutnou 
občanskou vybaveností a její dostupností. Od procházek a nákupů, přes 
řemeslníky, lékaře až po školy a školky. Jistě, vždycky se najde něco, s čím 
můžete být nespokojeni, ale také se vždycky najde někdo, kdo s tím může 
a chce něco dělat. 
Ano, přišel jsem na to, když se před sedmi lety narodila dcera, že procház-
ka s kočárkem po řepských chodnících díky všem těm obrubníkům připo-
míná spíš Velkou Pardubickou a že pokud se chcete dostat z horního sídliš-
tě do lesoparku, je to někdy o život. Ale také jsem přišel na to, že pokud 
sháníte dobrého lékaře, seženete ho. Že až přijde ta chvíle, kdy hříbě bílé 
opustí bezpečí domova, najdete pro něj školku i školu s kvalitním vzdě-
lávacím systémem. Neb bydlím nadohled od Socháňovy ulice, měl jsem 
možnost seznámit se pouze se školskými institucemi této ulici přilehlými, 
tedy MŠ „Socháňka“ a ZŠ „Peřinka“, jak jim víceméně všichni něžně říká-
me, ale dle nastavených standardů nemám důvod domnívat se, že by tomu 
mělo být jinde jinak. Že pokud chcete, nestane se, abyste pro dítě nenašli 
zájmový kroužek, hřiště nebo jinou formu vyžití. Ostatně jenom díky fes-
tivalu Zažít Řepy Jinak jsem se seznámil s prací a posláním center jako je 
MC Řepík a Klub 17. No, a když jste životními příležitostmi donuceni, tak 
nakonec najdete i soukromou školku. A na úrovni, a ne jednu. 
Protože ono být na mateřské není jednoduché, víme? A to ani v Řepích, 
ani nikde jinde. 

Často z tohoto místa píšu o vystupování z čehosi, čemu se říká komfort-
ní zóna. Tentokrát i já jsem byl nucen tento prostor bezpečí opustit a to 
pěkně hned od Nového roku. Moje žena právě po sedmi letech naskočila 
do pracovního procesu a jak to tak bývá, neobešlo se to bez kompli-
kací. Jedno z dětí ochořelo a rovnou angínou. Tedy v rámci zachování 
manželčiny integrity rozhodl jsem se zůstat doma tzv. „na paragraf“ 
(snad z důvodu, že jsem tento termín v dětství stále slýchal, přijal jsem 
ho „za svý“ a obtěžuji s ním permanentně všechny své přátele, kolegy 
a tímto i vás) a vytvořit manželce dobré startovací podmínky do nové-
ho života. 
Na začátku pln nadšení, na konci na dně. Můj život byl po dva týdny zmí-
tán návaly zoufalství, strachu, beznaděje a jen občas v záblescích vzá-
jemné lásky a pochopení, když jsem já i obě děti konečně usínali. Ran-
ním vstáváním započalo něco, na co vás nepřipraví žádná manažerská 
příručka, školení ani praxe. Tolik nekoordinovaného chaosu a anarchie 
nevylouhujete ani z toho nejdivočejšího hipísáckého snu. Mezi „tati, ta-
ti, tati“ a „tati, tati, tati“ lze jen stěží vmáčknout, oblékni se, svlékni 
se, umyj se, najez se, spi už konečně. Co teprve vkloubit mezi export do 
školky jednoho, domácí výuku školou povinného druhého dítěte a pří-
pravu oběda, návštěvu lékaře a „ZUŠky“, ještě několik emailů a pracovní 
telefonát. Pak při tom všem oceníte, že máte všechny potřebné instituce 
na dosah! A že pokud před přechodem nestojí bílé BMW nebo obytňák, 
že se vlastně o své děti nemusíte bát! Nakonec, ale stejně jedete tak-
zvaně na cit. A po dvou týdnech na autopilota. A když večer ode dveří 
zazní z manželčiných úst: „Jéžiš, tady je binec, co jste celý den dělali“? 
Máte chuť odejít a navštívit nejbližší zařízení restauračního typu. V tom 
lepším případě. Někdy jsem měl dokonce pocit, jakoby si to žena užíva-
la. Ale v návalu emocí, jsem tomu raději nepřikládal hlubšího významu 
a uklidňoval se, že taková není. 
Ono se asi opravdu nic neděje jen tak. Přijde mi, že takové situace snad 
čekají na každého z nás. Zpovzdálí sledují tu pravou chvíli, kdy na ně přijde 
řada.
Nechci, aby to vypadlo, že se o své děti nestarám a nedokážu postarat. 
Naopak, kdo mě zná, ví, že v rámci „socializace“ se snažím trávit s rodinou 
veškerý čas a s dětmi rád vyjíždím úplně sám mimo domov. Ale ono je to 
stejné jako s tím budhistickým příslovím o padajícím stromu v lese, kde 
nikdo není. Za zavřenými dveřmi bytu pro vás tento svět přestává do určité 
míry existovat, protože jste nuceni v zájmu svých existenciálních povin-
ností obětovat se něčemu jinému. O to větší sílu pro vás taková konfronta-
ce s realitou má. Já jsem podstoupil dva týdny. Moje žena sedm let. Má za 
to můj nekonečný respekt. A nejen ona. Myslím, že obdiv zaslouží všechny 
ženské na mateřské. Není to jednoduché a mnoho z nás na to nestihl nikdo 
připravit. A lze na to vůbec někdy připravený být?
V jedné knize jsem nedávno četl, že existuje kmen pygmejů, kde ctí ženy 
jedno pravidlo. Když muž přijde z pralesa, z lovu či sběru domů, nechává 
ho rodina být, dokud mu neuschnou nohy. Přál bych si, abychom se všich-
ni vzájemně respektovali a nechávali si každý večer dostatečně oschnout 
nohy. Ať už sledováním pořadu AZ kvíz, seriálu Simpsonových nebo Uli-
ce. U čtení knihy nebo oblíbeného časopisu. Nebude nám pak všem třeba 
o trochu lépe?

P. S. v době odevzdání článku do redakce vyšlo najevo, že si svojí „mateřskou“ 
prodloužím pro velký úspěch o další dva týdny. Jak jinak, ochořelo i druhé dítě.

Josef Dirbák, 
soused  

#Zažít Řepy Jinak – Trochu jiný pohled
Obvykle vás z tohoto místa a pod touto značkou dlouze a nudně informuji o chystaných akcích sousedského typu, popřípadě 
z tohoto místa stejně dlouze a nudně někomu děkuji. 

Foto: Josef Dirbák
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Foto: Jan Bösser

V dnešní pozvánce na výlet budeme pokračovat v „Expedici Rokytka“. V mi-
nulém díle jsme říčku opustili na hrázi rybníka Jureček v Radošovicích, 
které jsou součástí Říčan. Tam tedy dnes začneme. Dostaneme se tam 
pohodlně vlakem z Prahy. Z nádraží je to po zelené turistické značce asi 
2 kilometry. Od hráze rybníka protéká Rokytka zastavěnou oblastí, často 
po soukromých pozemcích mezi domky a chatami. Je třeba tedy mít mapu 
nebo plán Prahy. Jakmile překročíme Říčanskou ulici, uvidíme další vodní 
nádrž napájenou Rokytkou – je to přehrada Pacov, využívaná ke sportov-
nímu rybolovu. Na její hráz se lze dostat po obou březích. Po hrázi nádrže 
vede hranice hlavního města. Sejdeme z hráze k Rokytce a jdeme pěšinou 
kolem říčky. Po chvíli narazíme na Naučnou stezku Mýto. Vede po obou 
stranách vodního toku, a pokud bychom ji chtěli projít, tak není delší než 
1,5 kilometru. Pokračujeme-li dál po proudu, naskýtají se nám krásné vy-
hlídky na meandrující tok v údolní nivě. Cesta se rozšiřuje a první domky 
nám dávají na vědomí, že vstupujeme do Nedvězí. Obcí protéká Rokytka 
v citlivě regulovaném řečišti kolem obecního úřadu. Na druhém konci Ned-
vězí za mostem sejdeme ze silnice a pokračujeme po pěšině po pravém bře-
hu říčky. Začíná fyzicky velmi náročný úsek naší expedice, proto je tento 
výlet určen jen pro zdatné turisty s dobrou obuví. Potok zde teče neporu-
šenou krajinou v přírodním korytu. Padlé stromy a křoviny často vytvářejí 
tůně. Vypadá to, že člověk zde do přírodních zákonů nezasahuje, padlé 
stromy po letech shnijí, velká voda je odnese dál, tok se trochu pozmění 
a Rokytka stále proudí ku Praze. Asi po 1,5 kilometru přibírá říčka zprava 
potok tekoucí od nedalekých Křenic a cesta začíná být schůdnější a širší. 
Po další půlhodině dojdeme do Královic se stejnojmenným hradem tyčícím 
se majestátně nad obcí. Zde se za fotbalovým hřištěm napojíme na červe-
nou značku, abychom se trochu vzdálili od naší říčky. Bude to ale stát za 
to. Po chvilce stoupání staneme na ostrohu nad Rokytkou, vlastně vodní 
nádrží Markéta. V raném středověku zde stálo hradiště, které vybudoval 
některý z prvních Přemyslovců, snad kníže Václav či Boleslav I. Ze tří stran 
bylo hradiště chráněno tokem Rokytky a ze čtvrté dvěma valy (vnějším 
a vnitřním), které jsou dodnes v terénu nepřehlédnutelné. V nedávné době 
zde proběhl rozsáhlý archeologický průzkum. Opustíme červenou značku 
a jdeme po kraji pole mezi valy dolů k hrázi nádrže. Jsme v obci Hájek u Uh-
říněvsi. Hned za obcí vtéká Rokytka do Kolodějské obory. Obora se zámkem 

byly po roce 1919 využívány jako dočasné letní sídlo prezidenta T.  G. Ma-
saryka, po II. světové válce zas sloužily předsedovi vlády. Po roce 1948 
místo převzalo Ministerstvo vnitra, aby zde umístilo Vyšší politickou školu 
SNB. V 50. letech zde byly ve sklepních kobkách vězněny oběti politických 
procesů, jako třeba Artur London, Rudolf Slánský a Vlado Clementis. Prý 
zde i nedobrovolně pobýval Gustáv Husák. Od roku 1955 pak místo sloužilo 
Úřadu předsednictva vlády. Po roce 1970 zde byla pro tehdejšího předsedu 
vlády Lubomíra Štrougala postavena lovecká chata, bungalov se saunou, 
krbem a tenisovým kurtem. Československý stát využíval areál až do svého 
rozpadu v roce 1992 k výjezdním zasedáním. Byla zde dohadována kupó-
nová privatizace nebo rozdělení Československa. Dnes je zámek s oborou 
v soukromých rukách a veřejnosti nepřístupný. Oboru obejdeme zleva ko-
lem zdi a staneme v obci Koloděje, kde naše dnešní „Expedice Rokytka“ 
končí. Autobusem příměstské dopravy se pohodlně dostaneme k nádraží 
v Klánovicích, kde se lze posilnit v restauraci U Daschů. Pak již sedneme na 
vlak a jsme za půl hodiny na Masarykově nádraží v Praze. Šťastnou cestu!

Jan Bösser

Výlet – Rokytka – Z Radošovic přes Nedvězí 
a Královice do Kolodějí

Milí přátelé, únor je sice nejkratší měsíc v roce, ale u nás se toho bude 
dít spousta! 
Měsíc začneme divadelně – 1.	února	od	16	hod. u nás opět přivítáme 
Divadlo	Na	houpačkách, tentokrát s představením „Z	pohádky	do	po-
hádky“, které nás provede třemi známými klasickými pohádkami pro 
nejmenší diváky – Boudo, budko, kdo v tobě přebývá? Tři prasátka a Jak 
pejsek a kočička vařili dort. Divadélko je vhodné pro děti od 1 roku.
V tomto roce jsme si pro vás připravili novinku – Diskusní	 skupiny. 
Maminky si mohou předat zkušenosti a rozebrat určené téma. Skupinky 
jsou částečně řízeny jednou z našich lektorek. První skupina bude v pá-
tek 9. února od 9 hod. na téma Porod. 
Od 12. února jsou v Řepích jarní prázdniny, ale to pro maminky na ma-
teřské neznamená žádnou velkou změnu. Zveme vás tedy v	 pondělí	
12.	února	od	15.30	hod.	na	Masopustní	rej! Přijďte v masce, budeme 
dovádět a připraveno bude i drobné pohoštění.

Nicméně v tomto „prázdninovém“ týdnu se nebudou konat volné herny. 
Ostatní program budeme rušit v případě nemocí lektorek – sledujte náš 
facebook pro aktuální informace.
V pondělí 19.	února se u nás opět bude konat Kurz	první	pomoci	dě-
tem. Vítáni jsou všichni rodiče. Kurz je opravdu přínosný, lektorka 
pracuje na dětském urgentu v Motole a věnuje se situacím, které mo-
hou nastat v běžné domácnosti s dětmi. Na kurz se hlaste na e-mailu 
apechackova@fitmami.cz.
Další novinkou v tomto roce bude Bazárek	oblečení	pro	dospělé, který 
se bude konat 23.	února. Ti, co budou chtít prodat své věci, se mohou 
hlásit na našem e-mailu mcrepik@gmail.com.
Přejeme vám krásný únor! O prázdninách vyrazte někam za sněhem 
a pořádně si ho užijte.

Za MC Řepík napsala Zuzka Brázdová

Únor v Řepíku
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Foto: -mish-

ZŠ Jana Wericha

Těsně před Vánoci zavítala na radnici třída 6.B ze Základní školy Jana 
Wericha pod vedením paní učitelky Folprechtové na plánovanou exkur-
zi. Nutno říci, že návštěva to byla skutečně veselá. Děti se nestyděly 
a bylo vidět, že jsou docela zvědavé. 
Třídy se ujal místostarosta Martin Marek a nejprve je zavedl do zaseda-

cí místnosti úřadu, kde jim v krátkosti představil běžný chod radnice. 
Následně dal poprvé prostor pro dotazy a kupodivu, otázek bylo celkem 
dost. Potom se ovšem nečekaně role obrátila, jelikož si pan místosta-
rosta chtěl děti vyzkoušet z orientace na mapě městské části a jejího 
blízkého okolí. Zadával tedy dětem body k hledání. Jak se říká „klobouk 
dolů“ – nebylo jediného místa, které by děti s přehledem nenašly. Pak 
už následovala návštěva obřadní síně, kde proběhlo další krátké před-
stavení, a to jak účelu využívání, tak především obřadů, které zde pro-
bíhají. Na závěr si ještě všichni prohlédli prostory kanceláře starostky 
a exkurze byla u konce. 
Věříme, že děti návštěva radnice alespoň trošku obohatila a byla pro ně 
vítaným zpestřením výuky.

-mish-

Exkurze na radnici

Rok se s rokem sešel a v ZŠ genpor. Fr. Peřiny se opět pilně nacvičovalo 
na další koncert pro Arunu. 16. ledna 2018 oslavila indická dívka, kte-
rou tato škola podporuje – Aruna Rabitha – své 18. narozeniny a kon-
cert se pořádal s předstihem ještě těsně před Vánoci. Díky vybraným 
finančním prostředkům mohla tato dívka chodit do školy a vzdělávat 
se. Pro žáky druhého stupně je účast na koncertě prestižní záležitostí. 

Je zřejmé, že vystoupit se svým nadáním před několik set žáků, kteří 
na druhý stupeň školy chodí, není vůbec lehké a chce to velkou dávku 
odvahy a odhodlání. Nutno podotknout, že talentovaných žáků jsme 
letos měli možnost vidět a slyšet opravdu hodně. Vždyť koncert trval 
neuvěřitelné 2,5 hodiny! 
Když přemýšlím nad tím, co mě zaujalo úplně nejvíc, nechci napsat 
žádné konkrétní vystoupení. Zaujala mě totiž atmosféra. Je strhují-
cí. Každý, kdo se odhodlá vystoupit, je přivítán bouřlivým potleskem 
a ta podpora je až hmatatelná. Co dalšího? Nejspíš vědomí toho, že 
i v dnešní době, kdy se převážná většina dospívajících věnuje počíta-
čům, mobilům a moderním technologiím vůbec, se přece jen najdou 
takoví, kterým učaruje hudba. A není jich zrovna málo. Nemluvím jen 
o zpěvu, byť pěvecká vystoupení samozřejmě převažovala. Hned tři 
chlapecká vystoupení se týkala piana. Ale slyšeli jsme také kytaru, 
flétnu, a dokonce i housle. A všichni účinkující byli skvělí.
Moderování se, stejně jako každý rok, ujala Helena Drahošová s Miro-
slavem Maxantem a opět bylo čemu se upřímně zasmát. Je velmi pří-
jemné vidět, že i učitelé si dokáží udělat legraci sami ze sebe jen proto, 
aby potěšili a rozesmáli své žáky. 
Na velikou dálku přejeme dodatečně tedy Aruně hodně zdraví k naro-
zeninám. -mish-

Koncert pro Arunu

ZŠ genpor. Františka Peřiny

Foto: -mish-

ZŠ Jana Wericha
Praha - Řepy, Španielova 19/1111

pořádá
ve	středu	28.	2.	2018	od	10	do	17	hodin

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Přijďte si prohlédnout prostory školy, seznámit se 

s programem a aktivitami, které škola žákům nabízí.
V době konání DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ jsou pracovníci ŠKOLNÍHO 

PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ připraveni zodpovědět vaše případné dotazy. 

ZÁPIS DO 1. TŘÍD
proběhne 4.	a	5.	4.	2018	od	14	do	17	hodin.

Pro předškoláky začne 10. 4.  
kurz „Škola hrou aneb do školy se těšíme“.



Vstoupili jsme do nového, takzvaně osmičkového roku, který bude výji-
mečný mnoha událostmi. Za asi nejvýznamnější považujeme 100. výročí 
vzniku České republiky, resp. Československa. Při přemýšlení o letošních 
kulturních akcích jsme na toto jubileum pamatovali a na 28. říjen naplá-
novali slavnostní koncert, který se uskuteční v malebném prostoru kostela 
sv. Rodiny. 
Ohlédněme se ale ještě zpět za koncem minulého roku a zavzpomínejme 
na adventní čas, který jsme v řepském klášteře prožívali s nadějí a očeká-
váním vánočních svátků.
Adventní koncerty sice nekorespondovaly s adventními nedělemi, a to 
z prostého důvodu. Poslední adventní neděle připadala na Štědrý den, 
který všichni tráví v kruhu svých rodin a i my jsme si chtěli dopřát štědro-
večerní pohodu v soukromí se svými nejbližšími. 
První adventní koncert se tedy uskutečnil již v neděli 26. listopadu. 
 Orchestr Archioni pod vedením charismatického dirigenta Michala Ma-
courka s půvabnou zpěvačkou Janou Borkovou nás naladil na nastávající 
vánoční čas. V orchestru jsme zahlédli také malého flétnistu Ondřeje Ma-
courka, který kráčí ve stopách svých rodičů a cvičí stejně jako jeho ma-
minka na flétnu. Po vzoru tatínka mu však není cizí ani klavír. Dokonce ho 
můžeme spatřit i na scéně Národního divadla v opeře Vincenza Belliniho 
Norma.
Koncem listopadu vystoupila v kostele sv. Rodiny mladá sopranistka Mar-
tina Sehylová, která vystudovala zpěv na Pražské konzervatoři a promo-
vala v Itálii, kde zvítězila v pěvecké soutěži „Festival sotto le stelle“ v  San 
Giovanni in Marignano.
Prosinec jsme zahájili výstavou fotografií s názvem „Zimní Řepy“, kterou 
nám představil řepský rodák a vášnivý fotograf Josef Czwartynski. Řepy 
jsou pohledem jeho objektivu opravdu krásné místo k životu a z fotografií 
je patrné, jak moc je má tento fotograf rád a jak blízké jeho srdci jsou.
V neděli 3. prosince jsme vstoupili do skutečného adventu, ačkoliv v našem 
kostele právě probíhal již druhý adventní koncert. Vystoupil na něm Hor-
nický pěvecký sbor Kladno se sólistou opery Národního divadla Vladimírem 
Doležalem. Večerem provázel nově jmenovaný, v pořadí 61. opat Břevnov-
ského kláštera Petr Prokop Siostrzonek, který od smrti břevnovského arci-
opata Anastáze Opaska v létě 1999 až do podzimu 2017 zastával funkci 

převora – administrátora tohoto opatství. Potěšilo nás, že jsme mohli 
koncertem přispět k oslavě tohoto jmenování, které si právem zaslouží.
Před třetím adventním koncertem se pacienti našeho Domova dočkali 
mikulášské nadílky, po které se hned následující den mohli zúčastnit čte-
ní z knihy o populárním herci Jiřím Kodetovi a besedy s jeho manželkou 
Mgr. Soňou Kodetovou. Tato velmi aktivní žena je nejen spoluautorkou 
knihy, ale působí i v neziskovém sektoru a pomáhá nemocným. Paní Soňa 
našim pacientům připravila příjemné odpoledne, trpělivě je vyslechla, za-
jímala se o jejich životní příběhy a odpověděla na mnohé otázky. Nakonec 
všechny přítomné obdarovala kosmetickými vánočními balíčky a tím při-
spěla k vánoční náladě v našem Domově. 

Nastala druhá adventní neděle a my jsme měli již třetí adventní koncert, 
na kterém účinkovaly dva sbory: smíšený pěvecký sbor GAUDIUM PRAHA 
pod vedením Zdeny a Vladislava Součkových a dívčí komorní sbor PUELLAE. 
Pro pana profesora Součka, který se sborovému zpěvu věnuje více než pa-
desát let, znamenal tento koncert rozloučení s dívčím komorním sborem. 
Věříme však, že jeho dirigentská činnost ještě zdaleka nekončí a bude po-
kračovat společně se svou manželkou ve vedení sboru GAUDIUM. 
Před posledním adventním koncertem se uskutečnily dvě vystoupení, 
a to dětí ze ZŠ Na Dlouhém lánu s paní učitelkou Veronikou Šindelovou 
a Vánoční koncert Řepského kvítku pod vedením Mgr. Daniela Pfanna. Pro 
zaměstnance Domova jsme zorganizovali tradiční vánoční setkání, které 
svým uměním obohatilo Duo Ruggieri, sestávající z italského tenoristy 
Gian carla Ruggieri a jeho manželky primabaleríny Soni Ruggieri. 
V adventním čase se nám podařilo zorganizovat i oblíbenou Českou mši vá-
noční J. J. Ryby v provedení pěveckého sboru kostela sv. Václava ve Vršovi-
cích za hudebního doprovodu části Kladenského symfonického orchest ru 
a pedagogů ZUŠ Na Popelce. Taktovku v ruce držel mladý dirigent Jakub 
Přibyl.
Rodiče žáků studujících flétnu v kurzu Zuzany Hrbkové z KC Průhon se 
mohli radovat z úspěchů svých ratolestí při Vánočním koncertě, který pro-
běhl v prostoru našeho refektáře.  
Bylo nám také potěšením se setkat s řepskými sousedy při Adventním  trhu 
v klášteře, který se na našem nádvoří konal podruhé. Když jsme viděli, ja-
ký zájem u našich spoluobčanů vyvolal, naplánovali jsme jeho další ročník 
s předsevzetím, že ho rozšíříme o další stánky i kulturní program. Rádi 
u nás opět přivítáme veselou kapelu Motovidlo v čele s Romanem Krásou 
a přizveme i další účinkující, kteří by zpříjemnili vánoční atmosféru pří-
chozím z veřejnosti, ale i našim pacientům, pro které je takový trh velkým 
zážitkem a rozptýlením.
V našem vzpomínání se dostáváme k závěrečnému čtvrtému adventnímu 
koncertu, který proběhl pod záštitou Městské části Praha 17 a který při-
nesl opravdové zklidnění a jemné naladění na Vánoce. Hudební skladatel 
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Foto: Archiv Domova

Foto: Archiv Domova

„Malé“ ohlédnutí za adventním obdobím v klášteře
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Předvečer dne Tří králů je pro členky volejbalových oddílů TJ Sokola Řepy 
časem vzpomínání na kamarádku, volejbalistku, skvělou basistku, zakla-
datelku oddílu volejbalu v Řepích, paní Vlastu Pöschlovou, která zemřela 
právě 5. ledna 2007 ve věku 54 let, po krátké a těžké nemoci. A aby to 
nebylo jen o vzpomínání, uspořádaly jsme již po jedenácté ženský volej-
balový turnaj.
Do tělocvičny ZŠ J. Wericha se v sobotu 6. ledna 2018 sjelo osm ženských 
družstev z Prahy a okolí. Tři místní družstva z Řep a ani družstvo „Aritmy“ 
z Vokovic to neměly daleko. Hráčky ostatních družstev, kterými byly Libuš, 
„Sněženky“ a dvě mimopražská družstva „Dobřichovice“ a „Beroun“ si mu-
sela přivstat, aby na zahájení turnaje byly včas na místě.

Zahájení turnaje se jako každoročně zúčastnil manžel Vlasty Pöschlové – 
Radko, který je i sponzorem, neboť díky němu bojujeme o krásný „foto-
-pohár“ (stálé zůstává v Řepích, ale vítězné družstvo má právo se s ním 
vyfotit) a účastnickou repliku poháru, kterou si vítězné družstvo odveze. 
Jaká Vlasta byla a co měla ráda, nám připomněla v krátkém dojemném pro-
slovu Eva Neužilová.
A pak už jsme hrály, vzpomínaly a hodovaly… Nejen sportem je volejba-
listka živa!

Družstva byla rozdělena do dvou skupin, kde se odehrály zápasy systémem 
„každý s každým“. Následně se odehrály semifinálové a finálové zápasy 
mezi družstvy, která se umístila ve skupině v horní části tabulky a stejně 
tak i v dolní části tabulky (tzv. „pavouk“). O první místo nakonec svedly 
urputný boj družstva „Španielka“ a „Sněženky“, která na sebe narazila i ve 
skupině. Druhou příležitost nakonec lépe využilo družstvo „Španielka“, 
které po zásluze vyhrálo 2:0 (první zápas skončil 1:1). 
Bojovalo se o každý míč, o každý bod. Turnaj byl náročný nejen fyzicky – 
ale i časově – poslední zápas skončil v sedm hodin večer.
Po celou dobu turnaje bylo pro všechny hráčky zajištěno občerstvení v bu-
fetu „U přiznané teče“, kde se o hráčky vzorně staral Marek Malinkovič. 
Bohaté občerstvení připravila domácí družstva žen formou sladkých i sla-
ných dobrot a zejména domácího čerstvého chleba, které pro nás po celou 
dobu turnaje pekla Eva Neužilová – celkem to bylo osm bochníků!
Konečné pořadí družstev:
1. místo – Španielka (Řepy „C“) viz foto (obhájily loňské vítězství) 
2. místo – Sněženky
3. místo – Dobřichovice
4. místo – Aritma
5. místo – Řepy „A“
6. místo – Řepy „B“
7. místo – Beroun
8. místo – Libuš
Konec roku je pro řepské volejbalistky a volejbalisty obdobím vzpomínání 
na ty, kteří s námi volejbal hráli, ale už nejsou mezi námi. Kromě Vlasty 
k nim patří – Luboš a Lukáš Maršálkovi (†2008), Mirek Ejem (†2011) a Ven-
ca Bittner (†2014). 
Takže tímto turnajem jsme zahájily nový volejbalový rok, který bude, jak 
doufám, plný sportu, kamarádství, společných chvil a společných zážitků. 
Na závěr děkuji ZŠ J. Wericha za pronájem tělocvičen, díky které jsme moh-
ly tento pro nás „srdeční“ turnaj uspořádat.

Lenka Malinkovičová (předsedkyně TJ Sokol Řepy)

Všechny fotky z průběhu turnaje najdete na www.sokolrepy.cz  
v sekci „Volejbal“. 

11. ročník volejbalového turnaje  
„Memoriál Vlasty Pöschlové“ 

Foto: Archiv TJ Sokol

a kytarový virtuos Lukáš Sommer s vynikající flétnistkou Lenkou Kozderko-
vou zahráli s citem pro nástroje a jejich netradiční aranže vánočních koled 
přinesly přítomným nečekaný zážitek. 
Těsně před Vánocemi naše pacienty navštívili i oblíbení učitelé a žáci	ze	
ZŠ U Boroviček, aby vnesli vánoční náladu do denního stacionáře a obešli 
lůžka s dlouhodobě ležícími pacienty. 
Sezónu jsme zakončili vystoupením Řepského sousedského sboru pod 
vedením Pavla a Tomáše Rabasových. Naše pacienty navštívili i zdravotní 
klauni s vánočním poselstvím a na Štědrý den se konal tradiční průvod ma-
lých andělíčků s pěveckým a hudebním doprovodem.
Když se tak ohlížíme zpět, uvědomíme si, že konec roku v klášteře byl 
opravdu pestrý a radostný.	Za to vděčíme obětavým účinkujícím, kteří se 
nezištně podíleli na programu a dobrovolníkům, kteří pomáhali s organi-
zací akcí. Poděkování si zaslouží také návštěvníci, kteří přišli pobýt, prožít 
si kulturní obohacení, popovídat si, potěšit se navzájem. Tito lidé prospěli 
Domovu i jeho pacientům svou přítomností a také darem, který poslouží 
k dalšímu rozvoji a kvalitě našich služeb, které nemocným seniorům po-
skytujeme již 22 let.
Děkujeme vám všem, kteří nás podporujete, rádi nás navštěvujete a v dob-
rém na nás pamatujete. Bez vás by naše radost byla poloviční. 

Přejeme vám šťastný rok 2018 a těšíme se na opětovné setkávání s vámi.

Za obyvatele Domova sv. Karla Boromejského
Ing. Monika Straková, fundraising, PR a kultura

Foto: Archiv Domova
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Maškarní bál  
v zeleném

Divadlo pro děti:  
O Červené Karkulce

Divadlo pro děti:  
Míša Kulička

Večer s živou hudbou: Petr 
Urbánek – One Man Show

Divadlo pro děti:  
O hloupém Honzovi

Divadlo pro děti: Dlouhý, 
Široký a Bystrozraký

Vezměte si oblečení, nebo doplňky zelené barvy a přijďte se pobavit na 
náš bál! Nejen taneční zábava, ale i soutěž, kostýmová přehlídka o ceny  
a zábavný bazar. Zapojte se taky. Přineste, co nepotřebujete a určitě se to 
bude hodit někomu jinému. Skupina Triwoly zahraje nejznámější české  
i světové písně od 30. let až po současnost pro všechny generace. Kape-
la osloví široké publikum, zabrousí do několika hudebních žánrů – pop, 
rock, rock’n’roll, blues, country, latina nebo lidovky. Občerstvení na baru. 
(vstupné: základní 80 Kč/snížené vstupné pro seniory a členy KDN 40 Kč)

Žila jednou princezna, která byla tak rozmarná, až ji vzal čert do pekla. Jak to 
s princeznou dopadne? Bude nadále rozmarná? To se dozvíte v loutkovém 
představení pro nejmenší diváky. Hraje: Sváťovo dividlo. (vstupné 40 Kč)

V krásném lese žije spolu se svojí maminkou malý medvídek Míša Kulička. 
Medvídek je zlobivý a rád vymýšlí spoustu lumpáren a nezbedností. Ale ty se 
mu vždy pořádně vymstí. Jednou se Míša Kulička ztratí své medvědí mamin-
ce… A zda k sobě najdou cestu zpět, to se už dozvíte v loutkové pohádce. 
Hrají: Sváťovo dividlo. (vstupné: 40 Kč)

Kytarista a zpěvák Petr Urbánek hraje, k tanci i poslechu, ale také k dob-
rému pití, pro vás celý večer v hospůdce KD Bílá Hora známé české i za-
hraniční hity od 60. let až po současnost. Těšit se můžete na elektrickou 
kytaru, zpěv a propojení half-playbacku. (vstupné: dobrovolné)

Kdo je nejhloupější hlupák z celého kraje? Hloupý Honza přeci. Jeho táta 
se ho vždy zastával, ale i jemu jednoho dne dojde trpělivost. A co udělá? 
Pošle Honzu do světa, aby našel alespoň tři hloupější lidi, než je on sám. 
Splní na své cestě otcův úkol? Pro děti z mateřských škol a 1. stupně zá-
kladní školy. Délka: 45 min. Představení: Kulturní pořady. (vstupné: 40 Kč)

Klasický příběh podle neznámější pohádky K. J. Erbena je určený pro 
děti, rodiče i prarodiče, kteří se rádi baví a mají rádi kouzelný svět po-
hádek. A že víte, o čem divadélko bude? Podíváme se na tajemný obraz 
skrytý za závěsem, poznáme zvědavého prince, zakletou a uvězněnou 
krásku, zlého a škodolibého černokněžníka… Pohádka o lásce a přátel-
ství, které neohrozí žádná překážka. Pro děti: od 3 let, ale i pro dospělé. 
Délka: 50 min, bez přestávky. Hraje: Divadlo na větvi. (vstupné: 40 Kč)

SOBOTA 19:00

NEDĚLE 15:00

NEDĚLE 15:00

PÁTEK 19:00

NEDĚLE 15:00

NEDĚLE 15:00
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restaurace | zahrádka | venkovní gril | kozel 11 | pilsner urquell  
italská vína | sál s barem | zvuková a světelná technika | společenské  
a kulturní akce | firemní akce | oslavy | svatby | narozeninové párty  
catering | zábavný program | produkce akcí | muzikálové kurzy
Kulturní dům Bílá Hora, Ke Kulturnímu domu 14, 163 00  Praha 6 – Řepy, tel. provoz a pronájmy: 721 213 944, provoz@kdbh.cz, tel. produkce: 777 320 390, produkce@kdbh.cz, www.kdbilahora.cz, 
facebook.com/kdbilahora. Předprodej vstupenek: osobně na recepci KC Průhon, online přes GoOut.cz. Vstupenky k dostání také na místě před akcí. Změna programu vyhrazena.

A4 program KDBH 02-18.indd   1 24.01.18   12:43



Nechvalný 25. únor 1948
Nechvalné 70. výročí oslavující vítězný 25. únor roku 1948, jemuž předcházela památná slova tehdejšího komunistického 
prezidenta Klementa Gottwalda: „Právě jsem se vrátil z hradu“.

Psát o krásné řepské minulosti a his-
torii je vždy pro mě velkou radostí. 
Nastávají však i okamžiky, že některá 
témata a události nejsou zrovna ra-
dostné či veselé, a pak není ani chuť 
o nich psát. Jaksi mi to není příjemné 
a nejde to, jak se říká „do pera“. 
Přesto jedním takovým temným bodem 
historie byl 25. únor roku 1948, což 
v tomto měsíci značí nechvalné 70. vý-
ročí Vítězného února, chcete-li vítěz-
ství pracujícího lidu. Z mého pohledu 
se o žádné vítězství nejednalo, ale šlo 
o prachsprostý puč, který na dlouhá 
léta znamenal útlak lidu, velkou vl-
nu emigrace a později i ekonomický 
a především morální úpadek. Polemi-
ka o významu tohoto (ne)výročí však 
není předmětem mého historického 
příspěvku. Při jednom náhodném se-
tkání s dříve narozenými občany jsem 
se nevyhnul otázce jednoho z nich 
a zřejmě jsme neměli shodné smýšle-
ní: „Tak jsem zvědav, jak se v Řepské 
sedmnáctce popereš s únorem 1948?“ 
No, prát se nebudu a dokonce ani nechci polemizovat o významu tohoto 
výročí. Jen budu pravdivě informovat, jak tyto události zasáhli tehdejší 
naší řepskou obec, kdy došlo ke znárodňování, vyvlastňování a útlaku lidu. 
K likvidaci těch, kteří na rozdíl od vyvlastňovatelů něco dokázali a něco 
vybudovali. A nešlo jen o likvidaci statkářů a živnostníků, ale i o pro ně 
nepohodlné inteligence. Abyste zůstali na pokraji společnosti, stačilo 
opravdu jen málo. Uvedu jeden příklad za mnohé. Řepští lidé, kteří přišli 
ke květnovým volbám roku 1948 a chtěli se ve volební místnosti odebrat za 
plentu, jak dokonce i tehdejší zákon ukládal, byli některými členy komise 
častováni slovy: „Jen zrádci chodí za plentu.“ Já jen doplním, že to krom 
urážek voličů na způsobu voleb v podstatě nic neměnilo. Volby byly sice 
tajné, přesto komunističtí pohlaváři obce dobře věděli, kdo jak volil, kdo 
například odevzdal tzv. bílý lístek, viz dokument níže. 
S ohledem na potomky jména tehdejších členů komise a později pohlavárů 
obce vynechám. Znárodnění se na mnohých významných řepských obča-
nech a spolků na mnoho roků podepsalo, a tak si některé připomeňme.

Klášter	milosrdných	sester	sv.	Karla	Boromejského	
s	kostelem	sv.	Rodiny
Následkem komunistického puče v roce 1948 došlo v řepském klášteře ke 
zrušení ženské trestnice a následnému krátkodobému přebudování této 
budovy na ústav sociální péče pro dospělé. V roce 1950 pak došlo k násil-
né internaci řádových sester a jejich odsunutí do pohraničí. Dokonce došlo 
k celkové likvidaci celé Kongregace řádu sv. Karla Boromejského. Ve stejné 
době započala i postupná devastace kostela sv. Rodiny, kdy byl celý interiér 
zničen. Malby a fresky byly zabíleny, zařízení včetně oltáře, varhan a zvonů 
zmizelo nenávratně do neznáma. Od roku 1958 se uživatelem budovy kláš-
tera stal Výzkumný ústav zemědělské techniky. V areálu kostela pak vznikly 
dílny a garáže pro traktory. Věž kostela byla odbourána a na místo ní a kříže 
byla umístěna rudá a do dáli neonově zářící pěticípá hvězda. 
A co dodat k Výzkumnému ústavu sídlícím v původní klášterní budově? 

Snad opět jedna pikantní příhoda, která se týkala vlastně i mé osoby, coby 
žáka základní školy. O jednom podzimním dni ve večerních televizních no-
vinách, tehdy černobílého vysílání, vystoupil vysoce postavený činitel té-
to instituce, která byla i součástí Československé akademie věd. Jméno si 
ponechám pro sebe. Spolužáci zcela určitě vědí, o koho se jedná. Ostatním 
jen napovím, že se jednalo o tatínka mého spolužáka, který shodou okol-
ností s celou rodinou také bydlel ve znárodněném Kratochvílově statku. 
Jeho slova prohlášená prostřednictvím kamer televize si dovolím i po toli-
ka letech doslovně ocitovat: „Po velkém bádání jsme dospěli k výsledku, že 
nejlepším a nejvhodnějším hnojivem je chlévská mrva“. To, že po mnoha 
letech vybádali něco, co naši předkové věděli po staletí, někomu možná 
přijde úsměvné. Není to však tou hlavní pointou. Ta totiž následovala hned 
druhý den po odvysílání tohoto pořadu ve škole. Velmi aktivní kantorka, 
zřejmě zhlédnuvší tento pořad, při hodině přírodopisu zadala všem papíry 
na tzv. „desetiminutovku“. Jako otázku zadala pěstování rostlin a jejich 
hnojení. Ať to zkrátím, kdo odpověděl chlévská mrva, měl za jedna a já 
patřil k jedním z nich. 

Klášterní	statek
Součástí kláštera byl i boromejský statek, který zasáhl stejný osud a po 
komunistickém puči byl také zestátněn, jakož i všechna ostatní hospodář-
ství v Řepích. Od znárodnění na něm pak hospodařilo Jednotné zeměděl-
ské družstvo, což bylo pro nastalou dobu samozřejmé. Po připojení Řep 
k Praze v roce 1968 se stal Státním statkem hlavního města Prahy. Po zná-
rodnění všichni ti, kdo byli spjati s původními majitelkami, tedy milosrd-
nými sestrami boromejkami, museli statek opustit. Jediného člověka však 
vládnoucí garnitura ze statku vykázat nedokázala. Byl jím poslední šafář 
klášterního statku pantáta Spálenka.
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Snímek znárodněného kláštera v šedesátých letech minulého století. 
Kostelní věž s pěticípou neonově zářící hvězdou byla unikátem snad v celé 
republice. Věž se tak stávala ústředním zájmem objektivu mnoha fotografů.
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Oslovení „pantáta“ a „velevážnosti“ 
v obci požívali pouze dvě osobnos-
ti, statkář Kratochvíl (článek níže) 
a tento poslední boromejský šafář. 
Byl uznávanou osobností nejen sa-
motných sester boromejek, ale i pro-
stých řepských lidí. Pěly se o něm ódy 
a pověsti, které by možná daly na sa-
mostatnou knihu. 
Jednu však vzpomenu. Při znárod-
ňování boromejského statku v úno-
ru roku 1948 se postavil tehdejší 
nastupující totalitní moci. Dokonce 
když posluhovači tehdejšího komu-
nistického režimu, což byli většinou 
zakomplexovaní lidé, kteří v životě 

téměř nic nedokázali, přišli statek zabírat, po-
stavil se jim i fyzicky. Jeho nostalgicky známý 
výrok a slova: „Mě odsud dostanete jen mrtvé-
ho s nohami dopředu“, se naplnila. Skutečně 
i tehdejší pohlaváři měli z něho jakýsi respekt, 
neboť byl opravdu uznávanou osobností. Aby 
situaci ještě více nevyhrocovali, kapitulovali 
a nechali tam pantátu opravdu dožít. Sice jen 
v holé, malé, skromné a vlhké světničce, bez 
vody a hygienického zázemí. Mnozí rodáci pak 
vyprávěli, jak chodil do polí a se slzami v očích 
trpěl, jak polnosti a statek pod novým komu-
nistickým vedením chátrá.

Kratochvílův	statek
V souvislosti s tímto znárodněným statkem 
nelze nevzpomenout jednu další velkou ře-
pskou legendu, jíž byl bezesporu mnohými 
vzpomínaný, opěvovaný a mnohými také oslo-
vovaný nebo nazývaný „pantáta Kratochvíl“ 
(5. 10. 1882 – 24. 4. 1969).
Pantáta Kratochvíl ovlivňoval chod obce ne-
jen jako hospodář, byl také velmi činným ve 
veřejném životě. Navíc poskytoval živobytí 
mnoha řepským občanům v těžkých chvílích 

Poslední šafář klášterního statku, 
na snímku coby šedesátiletý, 
pantáta Spálenka.

Poslední cesta šafáře klášterního statku pantáty Spálenky v roce 1960. Smutečnímu průvodu z domu 
smutku, což bylo již komunistické „Jednotné zemědělské družstvo“ nikdo nezabránil. Zúčastnilo se ho 
mnoho řepský občanů. Vpravo dům bývalého koláře Helebranta, kde v šedesátých letech bylo holičství 
a níže plot Včely u Měšťanů a také kolářství Jaroslava Bartůňka.

Klášterní statek v pozadí s budovou kláštera (věznice) na dnešní ulici Žalanského vedle původní hasičárny, 
na snímku z roku 1943. V pravém okénku úplně dole vedle vrat dožil poslední šafář klášterního statku 
pantáta Spálenka.
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a především ve válce. Do komunistického puče a znárodnění po roce 1948 
byl posledním hospodařícím rolníkem z rodu Kratochvílů. Byl členem 
a později i předsedou podpůrného spolku „Bratr stvo“, ale i mnoha dalších. 
Pro řepské byl Kratochvíl velkou osobností i v době totality, kdy k němu 
všichni starousedlíci vzhlíželi s úctou. Na statku Kratochvílů se hospoda-
řilo už více než před čtyřmi sty lety. Tato stavba k obci neodmyslitelně pa-
tří, je dominantou Řep, stejně tak jako kostel sv. Martina či ostatní statky 
kolem. Všechny spolu tvoří neoddělitelný celek, jakési centrum tehdejší 
návsi, z něhož sálá duch času. Na nejsmutnější okamžiky gruntu mnoho-

krát před svou smrtí vzpomínala dcera pantáty Kratochvíla paní Marková. 
Vzpomínala se slzami v očích na dobu, kdy byl statek znárodněn, koně 
a vše ostatní jim bylo sebráno a do domu již nesměli vstoupit. Dlouhé hos-
podaření tehdejší komunistické moci zanechalo své stopy a statek téměř 
zchátral. Paní Marková se naštěstí dožila doby, kdy jí byl statek, ovšem 
v žalostném stavu, v restituci navrácen. Dnes už usedlost patří jinému 
majiteli. Jak paní Marková potvrdila: „Je ve velmi dobrých rukou pana Ku-
čeravého, který statek s velkou citlivostí, precizností a citem pro historii 
vrátil do původního lesku a podoby. K úplné spokojenosti pamětníků chybí 
už jenom ten rybník s husami, který na návsi před okny býval.“

Znárodnění se nevyhnulo žádným řepským živnostníkům, obchodníkům, 
zahradníkům a ani ostatním statkům, např. Bubníkům, Fialům či Hrdinům. 
U posledního jmenovaného, tedy u Hrdinů, se zastavme. Znárodněním zlé 
doby nekončily, naopak ještě dlouho pokračovaly a původního majitele 
komunisté ještě dlouho trestali. Další tvrdá rána osudu zasáhla rolníka 
Antonína Hrdinu ještě po půl roce, přesněji 30. září 1948. Za to, že ve vol-
bách vhodil bílý lístek (ačkoliv volby byly tajné), že se dále nezúčastnil 
oslav 1. máje a svým vystupováním se stavěl proti pracujícímu lidu a také 
byl dokonce šiřitelem jakési šeptandy, byl potrestán vyloučením ze spor-
tovního řepského Sokola. Ze Sokola, který zakládal a za který Hrdinové 
duší žili. Ostatně hrdinou byl nejen svým příjmením, ale také hrdinskými 
skutky.

Jaroslav Hájek,
zástupce starostkyZrekonstruovaný Kratochvílův statek v současnosti.

Tento dokument s názvem „Očista Sokola“, ostatně hovoří za vše. I zde 
se komunisté hloupě přiznali k praktikám a nekalostem, jak to opravdu 
s tajnými a především demokratickými volbami v únoru 1948 bylo. Měli 
označené volební lístky, aby věděli, kdo jak volil. Tato demokracie nám 
potom bohužel vládla neuvěřitelných 40 let. 

Kratochvílův statek, původní ovčín, ve kterém se hospodařilo před více 
jak 400 lety, na snímku z 20. let minulého století.

Pantáta Kratochvíl – výrazná 
řepská osobnost.
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Kettu Tučková

nová diskuzní platforma

• Jednou za 14 dní ve ČTVRTEK, 18:00 - 19:30 
• Otevřený klub
• Interpretace knih čtenáři
• Diskuze s autory
• Témata na www.pruhon.cz

 vstup zdarma

Nezávazné přihlášky na knihovna@pruhon.cz
Socháňova 1220/27, 163 00 Praha 6 - Řepy

PŘIJĎTE SI POPOVÍDAT O KNIHÁCH, SDÍLET ČTENÁŘSKÉ
ZÁŽITKY A SPOLUOBJEVOVAT NOVÉ VÝZNAMY.

Termíny: 8. 2., 22. 2., 8. 3., 22. 3., 5. 4.,
19. 4., 3. 5., 17. 5., 31. 5., 14. 6., 28. 6.

Bez názvu-1   1 17.1.2018   11:46:21
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•  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	

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

•  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

•  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

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

•  !!!	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

•  HLEDÁM	NA	KAŽDODENNÍ	ODPOLEDNÍ	PROCHÁZKY	
S	PEJSKEM	dívku nebo chlapce. Odměna dohodou.  
 Tel.:	734	826	890

BYTY, NEMOVITOSTI

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

•  VÝMĚNA-OBEC.	BYT	2KK,	NÍZKÝ	NÁJEM,	ZA	VĚTŠÍ.		
	 Tel.:	731	599	706

•  PRONAJMU	GARÁŽOVÉ	STÁNÍ	V	AREÁLU	BĚLOHORSKÉ	
ZAHRADY,	Čistovická 1700/62, velmi dobře 
zabezpečené, kamerový systém, ochranná služba. 
  Tel.:	603	553	410

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

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

•  OD	BŘEZNA,	NEJPOZDĚJI	DUBNA,	HLEDÁME	NEJLÉPE	
DLOUHODOBÝ	PRONÁJEM	V	PRAZE.	Dispozičně 2+1 – 
3+1 pro 2 osoby bez dětí a zvířat. Byt musí být v dobrém 
a čistém stavu. Děkuji.		 Tel.:	605	845	088

OSTATNÍ

•  HLEDÁME	AKTIVNÍ	SENIORY,	ale i mladší, se zájmem 
o hru pétanque.  
	 Info	na	tel.:	608	031	037,	602	396	381

Nabízíme	k	pronájmu	volné	prostory	
svěřené	do	správy	MČ	Praha	17:

Výše uvedené prostory nabízíme ve výběrových řízeních, která jsou zveřejněna na úřední desce ÚMČ Praha 17  
a na webových stránkách www.repy.cz v sekci Úřední deska – Odbor správy obecního majetku.

Informace: pí Novozámská, tel.: 234 683 529, kancelář č. 213, 1. patro, budova ÚMČ Žalanského 291, Praha 6-Řepy,  
e-mail: michaela.novozamska@praha17.cz 

Jiránkova	čp.	1137,		
Praha	6	–	Řepy.		

Sklad o vel. 14 m2,  
suterén  

– minimální výše nájmu: 
869,32 Kč / m2 / rok / 

bez služeb
Zveřejněno na úřední 
desce do 22. 2. 2018

Vondroušova	čp.	1216,		
Praha	6	–	Řepy.	
Prostor sloužící k podnikání 
nepotravinářského charakteru 
o vel. 16 m2, přízemí  
– min. nájemné: 1 173,57 Kč /  
m2 / rok / bez služeb.
Zveřejněno na úřední  
desce do 22. 2. 2018

➟

➟
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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

SLEVA 
40%

z montáže

Po předložení tohoto kuponu

ŽALUZIE 
SÍTĚ PROTI HMYZU

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

stejné IČ
stejná adresa
stejný kontakt26 let

SUŠÁKY, ŽALUZIE

www.bydlenijerabek.cz
+420 739 034 488

SÍTĚ PROTI HMYZU
ZASKLÍVÁNÍ BALKÓNŮ

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

MUDr. L Hrabovská, MUDr. J. Račko
Příjímame nové pacienty k registraci. 

www. mudr-hrabovska.cz

Poslední pacient 30 min před koncem ordinační doby. 

ORDINAČNÍ HODINY
Po: 08:00–12:30 pouze obj. 13:00–15:00
Út:  08:00–12:30 pouze obj. 13:00–15:00
St: 13:00–18:00
Čt: 08:00–12:30 pouze obj. 13:00–15:00
Pá: 08:00–12:00

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

Z BYTU DO RODINNÉHO 
DOMU – VÝMĚNA!

Vyměním stav. parcelu Vráž u Berouna 
1195 m2 se základy RD – 149,9 m2, 
vč. P.D. za byt v OV Zličín, Řepy a okolí. 
Ne přízemí a poslední patro. 
V bytě nechám bydlet po dobu dostavby.

VÍCE INFO NA TEL.: 604 35 36 37

•	Zpravodaj	vychází	11x	ročně	
v	nákladu	12	000	výtisků	a	roznáší	se	

do	všech	řepských	schránek.

•	Předběžnou	rezervaci	lze	uskutečnit	
jak	na	celý	rok,	tak	na	vybrané	měsíce.

•	Uzávěrka	pro	příjem	inzerce	
do	březnového	vydání	je	9.	2.	2018.

•	Ceník	naleznete	na	www.repy.cz		
–	odkaz	na	zpravodaj	–		

inzerce	v	Řepské	sedmnáctce.

•	Nabízíme	jak	řádkovou,	tak	plošnou	
inzerci.	Každé	4,	po	sobě	jdoucí,	

otištění	inzerátu	je	s	50%	slevou.

Přemýšlíte	o	inzerci	
v	Řepské	sedmnáctce?

ŘEPSKÁ

Kontakt: michaela.linhartova@praha17.cz 
Tel.: 720 524 688
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FUNKČNÍ  KONZOLE

SLEVY záclon, závěsů
DOPRAVA  ZDARMA

FUNKČNÍ  KONZOLE
(demontáž starých, zaměření 
a montáž nových)

SLEVY záclon, závěsů
DOPRAVA  ZDARMA

VŠE PRO VÁŠ BYT

NEVANOVA  1045 (dílna)
1047 (prodejna)

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

Pracovní doba:  Po–Pá  8.00–18.00 hod.

Školka Želvička
Španielova 52a, 

163 00 Praha - Řepy 
Tel.: 604 433 057

www.skolkazelvicka.cz

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

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

První hodina zdarma :)

od 20 500 Kč do 22 950 Kč
od 25 200 Kč do 27 650 Kč

pokladní / prodavač

zástupce vedoucího

KontaKtujte nás: na emailu nabor@penny.cz 
nebo na tel.: 601 087 974 • www.penny.cz

penny 
praha Řepy

naše penny teď může

 být i vaše penny!
	

připojte	se	k	n
ám.

V	pennY	se	spolu	vždycky	domluvíme, 
aby	podmínky	vyhovovaly	i	vám.	
nabízíme	například	tyto	nadstandard-
ní	zaměstnanecké	výhody:

•	5	týdnů	dovolené	
•	e-stravenky	v	hodnotě	65	kč
•	příspěvek	na	životní/důchodové	pojištění
•	Benefitní	cafeterie

* platné při konzumaci dvou hlavních jídel (po 18. hodině) do 28. 2. 2018

nebo

Žufanova 1714/28, 163 00 Praha 17-Řepy
rezervace@masoakour.cz             www.masoakour.cz

+420 774 430 530
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271 777 010
trend@trend-technologie.cz

Koněvova 1107/54
130 00, Praha 3

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

• Vytvoříme projektovou dokumentaci, včetně vyřízení stavebního povolení

• Postavíme Vám vlastní plynovou kotelnu na klíč

• Zajistíme provozování kotelny, včetně pravidelných servisů a revizí

Základem našeho úspěchu je Vaše spokojenost

www.trend-technologie.cz

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

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

Kompletní účetní služby 
Správa nemovitostí
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