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ŘEPSKÁ

Klub 17 slaví 10 let

Zažít Řepy Jinak: 9. září 2017

Co se děje ve školách, když jsou děti na prázdninách?

Babí léto: 
16. září 2017
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Vážení čtenáři,

léto nám uteklo jako voda, a tak po prázdninové pomlce opět otvíráte Řepskou sedmnáctku. 
Zářijové číslo je nabité informacemi a pozvánkami a já pevně věřím, že pro vás bude čtením opravdu 
zajímavým.
Jestli je vám trochu líto, že dovolené jsou za námi, netruchlete a vyrazte třeba ochutnat burčák nebo 
nějaké dobré víno. Vždyť v Klášteře se koná již čtvrtý ročník vinobraní! Těšit se na pestrý program 
můžete už v neděli 10. září. A hned o týden později, v sobotu 16. září, neseďte doma a vydejte se 
na Babí léto. A pokud chcete na září nějakou novinku – tak zkrátka zažijte Řepy jinak! A to doslova. 
Velice zajímavý festival, který vám umožní poznat řepské ulice opravdu jinak, je pro vás připraven 
již v sobotu 9. září!
Hezké zářijové dny i příjemné čtení vám přeje

Radka Sálusová

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	20.	9.	2017	OD	14	HODIN.
Místo	konání:	Kulturní	centrum	PRŮHON,	Socháňova	1220/27,	Praha	17	–	Řepy.
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„Bytový	dům	Laudova,	Praha	17	Řepy“	na	pozemcích	č.	parc.	1142/78,	1142/79	k.ú.	Řepy	
v	Praze-Řepích
Rada MČ souhlasila s projektovou dokumentací na stavbu nazvanou "Bytový dům Laudova, Pra-
ha 17 Řepy" na pozemcích č. parc. 1142/78, 1142/79 k.ú. Řepy situovanou mezi ulicemi Laudova, 
Brunnerova v Praze-Řepích.

Veřejnoprávní	smlouva	o	pomoci	lidem	bez	přístřeší	na	území	MČ	Praha	17
Rada MČ schválila smlouvu s nestátní organizací Naděje na pomoc lidem bez přístřeší na území 
MČ Praha 17 v roce 2017.

Rozhodnutí	o	výběru	nejvhodnější	nabídky	uchazeče	na	realizaci	VZMR	„Zklidnění	dopravy	
v	severovýchodní	oblasti	MČ	Praha	17,	etapa	I.	–	stavební	úpravy	ul.	Na	Bělohorské	pláni“	
Rada MČ souhlasila s uzavřením smlouvy na realizaci zakázky „Zklidnění dopravy v severovýchod-
ní oblasti MČ Praha 17, etapa I. – stavební úpravy ul. Na Bělohorské pláni“.

Rozhodnutí	o	výběru	nejvhodnější	nabídky	ve	věci	realizace	VZMR	„Stavební	úpravy	
křižovatky	Selských	baterií	a	U	Boroviček	a	dopravní	propojení	s	ul.	Na	Fialce“
Rada MČ souhlasila s uzavřením smlouvy na realizaci zakázky „Stavební úpravy křižovatky Sel-
ských baterií a U Boroviček a dopravní propojení s ul. Na Fialce“. 

Veřejná	zakázka	malého	rozsahu	-	Modernizace	a	navýšení	kapacity	pro	sběr	tříděných	
odpadů	v	Praze	17	–	Řepy
Rada MČ schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky podle § 27 písm. a) zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek: Modernizace a navýšení kapacity pro sběr třídě-
ných odpadů v Praze 17 – Řepy.

Hledáme pamětníky!
Přes území Prahy 17 prochází stará poutní cesta, na které se dosud zachovaly některé výklenkové 
kaple. Jedna z nich, devátá v pořadí, se ještě v 50. letech minulého století nacházela v místech, 
kde dnes stojí autobusové garáže Dopravního podniku. Stála na stráni nad křižovatkou ulice 
Karlovarské s Drnovskou. Hledáme pamětníky, kteří se na tuto kapli pamatují, chodili okolo 
ní dolů do Ruzyně či si v jejím okolí hráli. Máte-li nějakou osobní vzpomínku na tuto kapli, 
její fotografii či kresbu, podělte se o ni. Vaše vzpomínky budou zaznamenány do připravované 
publikace o poutní cestě do Hájku. Ozvěte se, prosím, do redakce Řepské sedmnáctky či na 
e-mail info@poutnicestahajek.cz.                            Moc děkujeme. PhDr. Kateřina Pařízková.
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Milí čtenáři,

začíná nám září a s ním – jak jinak – i nový 
školní rok. Možná si povzdychnete, že už 
vám i vašim dětem zase začínají školní po-
vinnosti, ale já věřím, že právě září přinese 
i spoustu příjemných dnů.
Jsem ráda, že se během prázdnin v našich 
školách podařilo udělat velký kus práce 
a připravit tak našim dětem zase lepší pro-
středí. Podrobný článek o rekonstrukcích, 
kterými prošly např. varna v ZŠ genpor. 
Fr. Peřiny a některé budovy MŠ Laudova si 
můžete přečíst na straně 16 a 17. 
Úspěšně také pokračuje stavba Spor-
tovního centra Na Chobotě. Již nyní je 
možné pozorovat, jak na nevyužívaném 
zarostlém místě vyrůstá moderní spor-
tovní komplex, který již brzy bude sloužit 
všem řepským sportuchtivým obyvatelům. 
Podrobnější článek o tomto projektu pro 
vás připravujeme do příštího čísla Řepské 
sedmnáctky.
A protože září je přeci jen ještě trochu ta-
ké letním měsícem, zvu vás co nejsrdečněji 
na všechny venkovní akce. Věřím, že ať už 
navštívíte vinobraní v Klášteře, festival Za-
žít Řepy Jinak nebo Babí léto, odnesete si 
spoustu nevšedních zážitků.

Jitka Synková

Slovo starostky

Důležité upozornění
Úřad MČ Praha 17 – Odbor občansko-správní oznamuje, že z provozních důvodů si	nebudete	moci	
dne	3.	října	2017	(úterý)	vyřídit	vidimaci	ani	legalizaci	listin.	 Děkujeme za pochopení!

upoutavka bab17 R17_nova_v02.indd   1 21.08.17   16:43
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OTÁZKA MĚSÍCE ZÁŘÍ

Téma měsíce: Zákaz kouření v restauracích
Přivítali jste nově zavedený zákon o kouření v restauracích?

Jsem kuřák a do restaurací chodím. Zákaz kouření 
v restauracích je další zásah do soukromého pro-
storu a je nám servírován jako ochrana nekuřáků. 
O zdraví tu vůbec nejde. Nekuřáci si již dávno svou 
existencí vymohli nekuřácké hospody, kterých by-
lo přesně tolik, kolik bylo třeba. Jako je v každém 
městě tolik řezníků, ševců a cukráren, kolik se jich 
uživí. To je zákon poptávky a nabídky. Pokud jsme 

ještě svobodní a svéprávní, nepotřebujeme, aby nám stát nařizoval, co 
je pro nás dobré a co ne. Každý má právo žít život jaký chce a pracovat 

v prostředí jaké mu vyhovuje. Proč tedy stát zasahuje do soukromého 
prostoru, proč omezuje (ne-li likviduje) drobné podnikání? Samostat-
ně výdělečný občan se uživí bez pomoci státu, nic od něj nepotřebu-
je a nechce, jen to, aby podnikat  mohl. A proto je na něm nezávislý. 
To zřejmě současné politické garnituře vadí! 
Zaměstnanci a lidé pobírající sociální dávky jsou lépe ovladatelní, pro-
tože musí čekat, co jim stát dá. Pamatujme, že o svobodu se přichází 
ne najednou, ale krok po kroku! Komunisté také nejdříve šli po velkých 
(a tlustých) továrnících. A mnozí drobní živnostníci tomu tleskali! Pak 
došlo i na ně.

Ačkoliv jsem si vědoma, že má odpověď řadu lidí, 
především z řad nekuřáků, nepotěší, musím pravdi-
vě odpovědět, že zákaz kouření v restauracích po-
važuji za špatné rozhodnutí. Dle mého názoru byla 
naprosto dostačující úprava před tímto zákonem, 
tj. do 31. 5. 2017. Restaurace měly oddělené pro-
story pro kuřáky a nekuřáky, nebo se majitelé mohli 
svobodně rozhodnout, zda jejich restaurace bude 

jen pro nekuřáky. Nekuřáckých restaurací byla celá řada již před zave-
dením tohoto plošného zákazu kouření v restauracích a neviděla jsem 

tedy důvod, proč tento striktní zákaz kouření v restauracích zavádět. 
Každý měl právo volby. Volby toho, zda jít jako nekuřák do restaurace, 
která byla z části vyhrazena pro kuřáky nebo jít rovnou do nekuřácké 
restaurace. Ačkoliv jsem nyní sama nekuřákem, zákaz se mi nelíbí, a to 
především z důvodu, že kuřáci místo toho, aby si vychutnali svou ciga-
retu v restauraci, kouří nyní před vstupy do restaurací. Všudypřítomný 
kouř, nedopalky od cigaret a dále hlasité hovory, které se ve večerních 
a nočních hodinách rozléhají po celém sídlišti, netěší snad nikoho, ať již 
je to kuřák či zarytý nekuřák.

Jan Bösser ODS

JUDr. Kateřina Kaljkovićová Pro Prahu

Zákaz kouření v restauracích považuji za hrubé 
omezování mé osobní svobody. Každý měl přeci 
možnost si vybrat, do jaké restaurace půjde. Po-
kud někomu vadí cigaretový kouř, měl možnost jít 
do nekuřáckého podniku. Vždyť nekuřáckých re-
staurací bylo dost a dost. Rozhodně se mi nelíbí, 
že kvůli tomu, že někdo má s cigaretovým kouřem 
problém, musím já běhat s každou cigaretou ven. 

Nemluvě o tom, že si ji samozřejmě takto pořádně nevychutnám. A co 
budu dělat v zimě? Asi přestanu chodit do restaurací úplně…

Jaromír Šimáček
Dlouho jsem byla ke kuřákům velmi tolerantní, 
ač jsem sama nekuřák. Postupem doby jsem si 
však čím dál více uvědomovala, jak jsou oni neto-
lerantní ke mně – a naprosto bez zábran mi kazí 
zážitek z jídla v restauraci kouřením přímo pod 
nos. Je pravda, že si člověk mohl vybrat, do kte-
ré restaurace zajde. Ale obcházení řady různých 
podniků (a to nejen v centru města) a hledání to-

ho nekuřáckého, mě mnohdy značně otrávilo. Pokud člověk slevil ze 
svého požadavku nekuřáckého prostředí a vešel do kuřácké restau-
race, vracel se domů vždy řádně „vyuzen“. Ze všech těchto důvodů 
jsem nesmírně spokojená, že konečně mohu jít večer do jakéhokoliv 
podniku, když přijdu domů, nemusím prát komplet všechno oblečení 
včetně kabátu a kuřáci nechť si svou cigaretu chodí vychutnat ven.

Milena Čížková

Otázka na příští měsíc: Školství
Myslíte si, že je kapacita řepských škol a školek dostatečná?

Chcete-li se k otázce vyjádřit, kontaktujte redakci na e-mail: redakce@praha17.cz
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Můžete	Váš	odbor	v	krátkosti	představit?
Odbor správy obecního majetku (dále jen „OSOM“) se dělí na dvě oddělení: 
Oddělení bytových prostor, prostor sloužících k podnikání a pozemků 
a Oddělení evidence majetku vč. správy hřbitova. Od září 2017 bude od-
dělení evidence majetku zahrnovat i agendu pojistných smluv a událostí 
ÚMČ Praha 17.
OSOM v samostatné působnosti zajišťuje správu majetku hl. m. Prahy, svě-
řeného MČ Praha 17 hl. m. Prahou a dále vede a průběžně doplňuje eviden-
ci movitého i nemovitého majetku MČ Praha 17.
Zajišťuje tedy pronájem bytů a prostor sloužících k podnikání, pozemků, 
nájmy, výpůjčky a prodeje pozemků, bytových jednotek, správu hřbitova 
a agendu s tím související. Zajišťuje zpracování znaleckých posudků, ge-
ometrických plánů a jiných podkladů pro stanovení prodejní ceny pozem-
ků a bytů, vypořádání vlastnických a spoluvlastnických vztahů na základě 
pověření ZMČ, zastupuje obec ve stavebním řízení v rozsahu delegované 
pravomoci a podává návrhy na vklad do katastru nemovitostí. 
OSOM dále např. vyhlašuje výběrová řízení a záměry na pronájem bytů, 
prostor sloužících k podnikání, vede evidenci žadatelů o pronájem obec-
ního bytu v MČ Praha 17, vydává souhlas k přihlášení cizinců k trvalému 
pobytu v obecních bytech na základě rozhodnutí MČ. Odbor také vydává, 
případně připravuje podklady pro vydání souhlasu vlastníka se stavebními 
úpravami v bytech a prostor sloužících k podnikání v majetku obce v sou-
ladu se stavebním zákonem.
Pracovníci odboru také pravidelně (i dle podnětů) občanů provádí šetření 
o zneužívání či devastaci bytů a prostor sloužících k podnikání. Do agen-
dy odboru rovněž patří vyřizování stížností, oznámení a podněty občanů 
na úseku správy obecního majetku, provádění místních šetření, svolávání 
účastníků i sepisování záznamů o jednání s občany v oblasti své působ-
nosti.
Odbor dále připravuje podklady pro jednání Majetkové a bytové komise ÚMČ 
Praha 17, Rady a Zastupitelstva MČ Praha 17. Spolupracuje se smluvní správ-
ní firmou OPTIMIS spol. s r.o. při správě svěřeného majetku Hl. m. Prahou.

S	čím	se	na	Vás	mohou	občané	obracet?
Občané se na OSOM nejčastěji obracejí s žádostí o pomoc v řešení jejich 
bytové situace (např. pronájem bytu nebo změny v nájemní smlouvě) a ve 
věci hrobových míst na místním hřbitově.

Jaké	problémy	řeší	Váš	odbor	nejčastěji?
V současné době v souvislosti se zrušením stavebních uzávěr na území 
MČ Praha 17 OSOM zaznamenává velký nárůst žádostí o výpůjčky pozem-
ků k budování inženýrských sítí, zřizování služebností k pozemkům a ke 
smluvnímu zabezpečení pronájmů pozemků při realizaci stavebních prací. 
Častým problémem je také bytová problematika. V současné době zbývá MČ 
Praha 17 cca 826 obecních bytů, které se prodávat nebudou a ty jsou obsaze-
ny jejich nájemci. Uvolněné byty jsou vyhlašovány k pronájmu formou výbě-
rového řízení na úřední desce nebo se přidělují žadatelům z evidence žádos-
tí o byt. Uvolňovaných bytů je však velice málo s ohledem na skutečnost, že 
k uvolnění dochází jen v některých případech po úmrtí posledního nájemce 
(pokud nájem nepřejde na osobu žijící ve společné domácnosti) nebo vystě-
hováním nájemce – neplatiče – na základě soudního řízení. Do tohoto počtu 
patří i 23 startovacích bytů pro mladé rodiny, které se přidělují na pět let. 
Zajišťujeme také činnosti spojené s pronájmem hrobových míst a kolum-
bárních okének na místním řepském hřbitově, uzavíráme smlouvy o nájmu, 
provádíme převody užívacích práv k hrobovým místům a vydáváme souhlas 
ke stavebním úpravám na místním hřbitově, zajišťujeme údržbu hřbitova.

Na	úřadě	jste	poměrně	krátce	–	co	vás	za	dobu	Vašeho	působení	
nejvíc	překvapilo,	případně	potěšilo?
Na ÚMČ Praha 17 jsem od března 2017. Za tuto krátkou dobu jsem již poznal 
činnost odboru, ne však činnost celého úřadu. Každopádně z mých krát-
kých zkušeností musím ocenit nasazení a pracovní erudovanost zaměst-
nanců úřadu, kteří se snaží vycházet vstříc občanům, i když to je někdy 
složité. Na druhé straně mě několikrát překvapila mnohdy základní nezna-
lost občanů, co vůbec místní úřad dělá.  

Co	je	na	Vaší	práci	nejtěžší?
Za dobu mého krátkého působení považuji vzhledem k objemu práce od-
boru (a dle mne malého počtu pracovníků) za zásadní stanovit priority. 
Mnohdy přichází urgentní zadání práce z Magistrátu hl. m. Prahy či jiných 
státních institucí a současně přichází mnoho rozličných žádostí od míst-
ních občanů. V daném případě se snažíme minimálně vyrozumět, že klien-
tova věc je řešena a snažit se všechna podání řešit v zákonných lhůtách. Ve 
větších případech týkajících se větších stavebnětechnických akcí to je však 
mnohdy dlouhodobější záležitost.

Co	Vás	naopak	baví	nejvíce?
V mé práci mě nejvíce baví (a to i v předchozích zaměstnáních) jednání 
s občany a snažit se občanům pomoci. Vycházím osobně z toho, že úředník 
by neměl být byrokrat využívající úřední moc, ale že úřednická práce je 
především pomoc občanům v zákonem vymezených rámcích. 

Jak	relaxujete?
Volný čas trávím nejraději společně s dcerou – cestováním, výlety do pří-
rody. Rovněž v rámci časových možností velmi rád sportuji – tenis, kolo, 
plavání, golf, aktivně sleduji veřejné i společenské dění. Rád se stále vzdě-
lávám, a to jak studiem jazyků, tak i historie či mezinárodních vztahů. 

Děkuji za rozhovor. Radka Sálusová

Otázky pro Martina Roztočila
V tomto čísle Řepské 17 vám představujeme vedoucího Odboru správy obecního majetku – Mgr. Martina Roztočila, MBA, MPA.

Mgr.	Martin	Roztočil,	MBA,	MPA	(46	let)
•  Vedoucím OSOM od března 2017.
•  Rozvedený, dcera Stella.
•  Záliby: cestování, výlety, sport
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Někteří z vás zde byli již v letech minulých, někteří tuto akci zatím nenavštívili. A věřte, že 
to je škoda. Babí léto totiž nabízí zábavu opravdu pro celou rodinu, své si najdou jak děti, 
tak rodiče, ale i prarodiče. Nevěříte? Přijďte se přesvědčit na vlastní oči!

Zahájení Babího léta také letos – a to již po desáté – bude patřit auto a moto veteránům. Jste-li 
příznivcem těchto krasavců, můžete si je podrobně prohlédnout na začátku celého odpoledne, kdy 
se vší parádou parkují před úřadem. Následně bude slavnostně odstartována jízda těchto veteránů, 
kteří se vydají na trasu procházející naší městskou částí a mířící pak dále na Zličín. Letos se také poprvé 
startu zúčastní skupina „Řepských motorkářů“. Jízda je již tradičně pořádána ve spolupráci s PRAGA KLUBEM. 
To však neznamená, že by se jí účastnily jen vozy Praga. Každoročně se na startu sjedou vozy různých značek od 
nejstarších ročníků, až po ty nejmladší, které označení „veterán“ získaly nedávno. V minulosti se jízdy zúčastnila 
například Praga Alfa z roku 1922, která sloužila v Praze jako TAXI (4 válce, objem 1240 cm3, 18 k – viz fotografie 
vpravo nahoře), vozy značky Triumph, Jeep Willys, Pugeot, Škoda, Aero, Walter, Fiat, Velorex, Mercedes až po bílou 
Shelby Cobra (motor Ford 302, 8 válců, objem motoru 5000 cm3, 350 k – viz fotografie vpravo dole). Uvedený výčet 
značek není zdaleka úplný a určitě bude i letos co obdivovat. 

Zveme vás na Babí léto 2017
Prázdniny utekly jako voda a možná že právě vy v tuto chvíli sedíte doma a přemýšlíte, jak je možné, že už je zase po dovolené, 
lenošení i sluníčku. Nezoufejte – teplé dny na nás ještě v září zajisté čekají a kromě toho si začátek podzimu můžete zpříjemnit 
i jinak. V sobotu 16. září na vás čeká již tradiční řepské Babí léto.

Své vystoupení si přichystaly také děti z Japonské 
školy nebo Kristýna  Pixová a skupina Myš Maš. 
Pozadu nezůstanou samozřejmě ani žáci řepských 
škol – představí se ZŠ genpor. Fr. Peřiny, ZŠ Jana 
Wericha i ZUŠ Blatiny. Stejně tak se můžete těšit 
na děti z DDM Bílá Hora.
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Pokud by vás snad přestalo bavit sledovat dění na podiu, nevadí. Projdete se po louce a můžete si 
prohlédnout hasičskou techniku, kterou budou prezentovat naši dobrovolní hasiči. Je také připravena 

ukázka práce vojenské policie nebo třeba můžete obdivovat práci psovodů.
Navštívit také můžete řadu stánků, kde se vám představí různé organizace. Svůj stánek zde bude mít např. 

Pražská taneční konzervatoř a Střední odborná škola, TJ Sokol, Hnutí Brontosaurus, MC Řepík, Mensa gym-
názium a mnozí další.
V případě, že vám vyhládne – samozřejmě najdete i stánky s bohatým  občerstvením.

A	co	je	připraveno	na	večer?
Večer se ponese v duchu rocku. Představí se vám skupina The Radicals a Precedens – tedy česká rocková hudební 
skupina, která na hudební scéně působí již od roku 1982. Původně se skupinou zpívala Bára Basiková, po jejím 
přestupu k sólové dráze ji postupně vystřídali zpěváci Vladimír Dvořák, Jana Benetová, Jana Baďurová a Petr Kolář.
Vyvrcholením celého večera je vystoupení Viléma Čoka.

TĚŠÍME SE NA VÁS 16. ZÁŘÍ NA TRAVNATÉ PLOŠE PŘED BUDOVOU RADNICE!
-ras-

Moderátorem celého odpoledne bude Standa Soukup z radia 
Impuls. Během odpoledního programu se můžeme těšit na 
vystoupení mnoha žánrů a stylů. Představí se např. ti úplně 
nejmenší a začínající „umělci“ – tedy děti z Mateřské školy 
Augmentum, těšit se ale můžeme i na vynikající tanečníky 
z taneční školy B-original, kteří sbírají úspěchy na soutěžích 
na celorepublikové i zahraniční úrovni. O jejich úspěších 
si můžete přečíst také na str. 10.

7
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Velkoobjemové kontejnery  
v ZÁŘÍ
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.

ZÁŘÍ:
•				 1.	9.	(pá)	 14-18 hod. Parkoviště v ul. Na Moklině 

   (u rest. U Hasiče)

•				 7.	9.	(čt) 14-18 hod. Parkoviště Drahoňovského

•				 8.	9.	(pá) 14-18 hod. Parkoviště u objektu Bílý Beránek  
   (Šímova ul.)

•			15.	9.	(pá) 14-18 hod. Parkoviště Hofbauerova x Žufanova

•			22.	9.	(pá) 14-18 hod. Křižovatka ul. Laudova x K Trninám

•			23.	9.	(so) 12-16 hod. Na Bělohorské pláni x U Boroviček

•			28.	9.	(čt) 14-18 hod. Parkoviště v ul. Na Moklině  
   (u rest. U Hasiče)

•			29.	9.	(pá) 14-18 hod. Parkoviště Drahoňovského

Co	lze	odložit	do	VOK

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

Co	nelze	odložit	do	VOK

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

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

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

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

✗   stavební	suť

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

Ing. Vladimíra Šrámková, 
Odbor životního prostředí a dopravy 

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

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

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

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

Termín	a	místo	přistavení	MSD	v	září
5.	9.	(úterý)	13	–	19	hod.	–  parkoviště u objektu Bílý Beránek  

(ul. Šímova)

Kam s bioodpadem

Do bioodpadu a tím i do biovoku patří: listí, tráva, plevel, zbytky rostlin, 
dřevní štěpka z větví stromů a keřů, piliny, hobliny, spadané ovoce, zbytky 
ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky od vajec apod. 

Do bioodpadu a tím i do biovoku nepatří: zbytky jídla (tzv. gastroodpad), 
jedlé oleje, kosti, maso, uhynulá zvířata, znečištěné piliny a hobliny, bio-
logicky nerozložitelné odpady apod.

Biovoky jsou financovány z prostředků Magistrátu hlavního města Prahy. 

UPOZORNĚNÍ!
Biovoky budou přistavovány po dobu maximálně 3 hodin, v případě na-
plně ní kontejneru před koncem doby přistavení budou kontejnery měněny 
za prázdné. 

Stanoviště	BIOVOK:

ZÁŘÍ:
•	 3.	9.	(ne)	 13–16	hod.	 Na	Bělohorské	pláni	x	U	Boroviček
•	 10.	9.	(ne)	 13–16	hod.		 Na	Bělohorské	pláni	x	U	Boroviček
•		 10.	9.	(ne)	 13–16	hod.	 Parkoviště	v	ul.	Na	Moklině	(u rest. U Hasiče)
•	 17.	9.	(ne)	 13–16	hod.	 Křižovatka	ul.	Laudova	x	K	Trninám
•	 24.	9.	(ne)	 	 9–12	hod.	 Parkoviště	Hofbauerova	x	Žufanov

•	 	30.	9.	(so)	 	 9–12	hod.	 Křižovatka	ul.	Laudova	x	K	Trninám	
(náhradní termín přistavení – za nesprávně přistavený BioVOK v květnu)

•	 	30.	9.	(so)	 	 9-12	hod.	 Na	Bělohorské	pláni	x	U	Boroviček	
(náhradní termín přistavení – za nesprávně přistavený BioVOK v červnu)

Přistavované kontejnery budou s obsluhou.

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.
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Vážení spoluobčané, 
byla dokončena 1. fáze strategického plánu – část analytická. Zde v Řep-
ské 17 uvádíme nejzásadnější výstupy této části. Analytická část je však 
velmi rozsáhlá. Kromě textů je uvedena řada tabulek a grafů nabízejících 
množství současných dat, ale i datových řad vývoje v posledních letech 
a rovněž srovnání situace Prahy 17 a vybraných jiných městských částí 
v Praze. Vedle toho obsahuje analytická část vyhodnocení realizovaných 
šetření prostřednictvím řízených rozhovorů se zástupci 16 vybraných 
místních organizací (školy a další příspěvkové organizace městské čás-
ti, spolky, firmy atd.) a prostřednictvím dotazníkového průzkumu mezi 
obyvateli.

Analýza území
Analýza území městské části zahrnuje podrobnou analýzu území 
městské části z hlediska:
•  obyvatelstva, věkové a vzdělanostní skladby a vývoje 

obyvatelstva
• místní ekonomiky a trhu práce
• vybavenosti území infrastrukturou a službami
• dopravní situace,
• životního prostředí.

Na sedmnáctce se žije dobře
S životem v městské části Praha 17 je podle šetření naprostá větši-
na obyvatel (96 %) spokojena. Spíše nespokojena jsou 3 % obyva-
tel a velmi nespokojeno je pouze 0,3 % obyvatel.
„Takovou spokojenost obyvatel jsme v našich průzkumech zatím 
neviděli. V porovnání s jinými městskými částmi v Praze, kde jsme 
stejný průzkum realizovali, jsou občané Řep suverénně nejspokoje-
nější“, komentoval výstupy Tomáš Soukup, realizátor průzkumu.

Graf 1: Celková spokojenost obyvatel MČ Praha 17

Zdroj:  Reprezentativní průzkum mezi obyvateli (2017), n=306

Výhodná	poloha	a	veřejná	doprava	plus,	parkování	a	čistota	mínus
Vedle celkové spokojenosti s životem v Řepích dotazník zjišťoval míru spo-
kojenosti s 20 aspekty života v městské části Praha 17. Ty pokrývají prak-
ticky všechny důležité tematické oblasti veřejného života. V dotazníku 
měli respondenti u každého z aspektů vyjádřit svou míru spokojenosti na 
škále 0-10, 0=nespokojen/a, 10=spokojen/a.

Graf 2: Spokojenost obyvatel s jednotlivými aspekty života v MČ Praha 17*

Zdroj:   Reprezentativní průzkum mezi obyvateli (2017), n=306, *průměr 
na škále 0 – 10, 0 = zcela nespokojen, 10 = zcela spokojen

Nadprůměrně jsou lidé spokojení s veřejnou dopravou, školami, nabídkou 
obchodů a služeb či s dostupností lékařů. Samozřejmě i v těchto bodech 
by bylo co zlepšovat (např. zavést metro do Řep, zřídit gymnázium či snížit 
fronty na poště), nicméně se jednalo o ojedinělé poznámky.
Naopak, obyvatelé jsou velmi nespokojení s parkováním a čistotou veřej-
ných prostranství. „U parkování je z odpovědí patrné, že situace se zhorši-
la po zavedení modrých zón v okolních městských částech, a tak přespolní 
využívají k zaparkování Řepy. V rámci čistoty veřejných prostranství si pak 
občané nejvíce stěžují na pejskaře, kteří po svých mazlíčcích neuklízejí“. 
Konečně nespokojenost s nabídkou práce je specifický případ. „Obyvatelé 
připouštějí, že nabídka práce přímo v Řepích chybí, ale z ostatních otázek 
vyplývá, že jim osobně to nevadí, protože v Praze jako celku je pracovních 
příležitostí dostatek“. 

Kompletní analytickou část strategického plánu najdete na webu MČ. 
Jiří Masopust, zástupce starostky

Strategický plán rozvoje Městské části Praha 17
  Analytická část strategického plánu a vyhodnocení dotazníkového šetření mezi obyvateli

Veřejná doprava

Předškolní vzdělávání

Školní vzdělávání

Nabídka obchodů a služeb

Dostupnost zdravotních služeb

Dětské hřiště a hřiště pro mládež

Informovanost o dění v MČ Praha 17

CELKOVÁ SPOKOJENOST

Fungování městského úřadu

Dostupnost a kvalita sociálních služeb

Možnosti kulturního a volnočasového vyžití

Dostatek zeleně, parků a volnočasových ploch

Dopravní zatížení

Možnosti sportovního vyžití

Mezilidské vztahy

Pocit bezpečí

Životní prostředí

Stav a údržba komunikací

Čistota veřejných prostranství
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Vedete	velmi	specifickou	taneční	školu.	Jaké	jsou	Vaše	největší	
úspěchy	z	poslední	doby?
Za poslední dva roky jsme zaznamenali dva velké úspěchy – naše děti jsou 
Mistry České republiky a v roce 2016 se naše dospělácká skupina, složená 
z našich lektorů, stala Taneční skupinou roku 2016 v České republice.
Tento titul byl získán na jednom z největších turné, kterého se účastní 
i Slovensko a ze všech kategorií, které v tomto roce soutěžily, ta naše byla 
oceněna jako nejlepší. Díky této výhře naši lektoři potom odcestovali do 
Ameriky, do New Yorku, což byla hlavní cena. 

Taneční	skupina	roku	–	to	je	soutěž	určená	pro	koho?	Kdo	se	může	
zúčastnit?
Vyhlašuje to soukromý pořadatel, přihlásit se může kdokoliv, jedná se 
o soutěž skupin, nikoliv jednotlivců, kategorie jsou od pěti lidí výš. Část 
kategorií se věnuje streetovým disciplínám, ale jsou tam i disciplíny disco, 
jazzové, show, breakdance, mažoretky… Je jich opravdu hodně. Jediný 
styl, který tam nespadá, je společenský tanec, který má svoje organizace 
a soutěže. Dá se říct, že všechny ostatní disciplíny se zde prezentují. A ze 
všech těch disciplín a výkonnostních kategorií – protože jednotlivé disci-
plíny mají i různé výkonnostní kategorie – se vybírá na konci jeden jediný 
vítěz. Jediná choreografie se stane vítězem, vybírá se z více než stovky 
různých choreografií.

To	je	ohromný	úspěch.	A	jaká	tedy	byla	ta	Vaše	vítězná	
choreografie?
Byl to velmi výjimečný projekt. Bylo nás jedenáct, složeni jsme byli z lektorů 
taneční školy a vymysleli jsme si projekt, ve kterém jsme tančili na mluve-
né slovo. Bylo to na projev Charlieho Chaplina z filmu Diktátor z 2. světové 
války. V daném filmu to byl úryvek z jeho reakce na aktuální vývoj v té době. 
Mělo to asi 3,5 minuty. Paradoxem a výjimečností bylo to, že se jednalo pou-
ze o mluvené slovo s lyrickým instrumentálním podkladem. Vůbec to neza-
padalo do věcí, které normálně děláme. Naše streetová hudba je úplně jiná.

Kdo	byl	autorem	choreografie?
Ta první myšlenka pochází od mého bratra, se kterým taneční školu vede-
me. Autorem choreografie však byl celý tým lidí, který tančil. Celý projekt 
byl tak náročný, že vlastně bylo téměř nemožné, aby to celé choreografo-
val pouze jeden člověk. A asi by to ani nemělo takový úspěch. Každý mohl 
tak dát to nejlepší ze sebe a nějakým způsobem se to celé zúročilo.

Co	pro	vás	na	přípravě	bylo	nejtěžší?
Obecně největší oříšek bylo skloubit ten taneční styl, kterému se věnuje-
me, s mluveným slovem. Možná ve scénickém tanci nebo baletu se snad 
někdy objeví prvek, kdy tanečníci zpracují čistě mluvené slovo, jinak veš-
kerý tanec potřebuje nějaký hudební podklad. My tím, že jsme si zvolili 
mluvené slovo, jsme zvolili velmi těžký základ. Každý náš pohyb, ještě 
ztvárněný ve stylu našeho tance, musel korespondovat s hudební strán-
kou daného slova, s melodičností vět a slov. Kromě toho samotný projev 
má velmi hlubokou myšlenku a poslání a i to jsme chtěli pomocí našeho 
tancování zpracovat. Převést myšlenku jednotlivých vět do tance, který by 
znázornil, co chtěl Charlie Chaplin říct.

Hlavní	cena	byl	zájezd	do	Ameriky	–	jak	jste	si	ji	užili?
Naši lektoři vycestovali loni v srpnu. Čekala je tam kombinace zážitků i po-
vinností spojených s vítězstvím. Organizátor nachystal poznávací okruh 
týkající se New Yorku, druhá část pak byla spojená s tancováním. Část vý-

hry byla možnost zatančit si v tanečních studiích na Brodwayi a také se 
zúčastnit nějakých tanečních lekcí. Vyvrcholením celého pobytu pak bylo 
závěrečné představení pro místní diváky. Tam tančili nejen naši tanečníci, 
ale i místní umělci, kteří společnými silami připravili celovečerní pořad. 
Samozřejmě i tady byla prezentována, mimo jiné, vítězná choreografie.

Tato	soutěž	se	vyhlašuje	každý	rok?
Ano, je vyhlášena každoročně. Letos jsme se neúčastnili v složení top tý-
mu, ale chtěli jsme hodně zapojit naše žáky. Naše strategie byla zejména 
taková, abychom jim ukázali, že když se člověk o něco opravdu snaží a udě-
lá pro to vše, tak to jde… Letos tedy z původní skupiny zůstali dva lidi 
a k nim se přidali naši žáci, společně dali dohromady novou choreografii. 
I letos jsme byli velmi úspěšní, skončili jsme celkově třetí, což je určitě 
skvělé a obrovský příslib do budoucna a dobrý výsledek naší práce s žáky.

A	co	vaši	mladší	svěřenci?	
Obdobně velké jako Taneční skupina roku je ještě jedno celorepublikové 
turné. To však, na rozdíl od této soutěže, je určeno nejen dospělým ka-
tegoriím, a tak sem naopak jezdíme s našimi menšími dětmi. I tady jsme 
letos slavili velký úspěch, naše děti vyhrály Mistrovství České republiky.

Kolik	bylo	účinkujících	dětí	ve	vítězné	choreografii	a	čemu	se	
tento	projekt	věnoval?
Dětí v této skupině bylo 23 a celé se to jmenovalo „Puberta za dveřmi“. 
Myšlenka byla, že ve věku 9 – 10 let jsou děti již trochu divočejší a puberta 
je opravdu za dveřmi. Tříminutová choreografie byla v duchu streetového 
tancování. Byli tam tři kluci a zbytek holek.

To	je	velká	dívčí	přesila.	Obecně	kluci	asi	na	tanec	moc	nejsou?
Obecně platí, že holek je víc. Ale někdy se vyskytnou ročníky, kdy je třeba 
možné postavit i pouze klučičí skupinu. Naše tancování je asi pro kluky 
přitažlivější než jiné styly. Tento styl je zajímavý a dá se využít na různých 
diskotékách a večírcích. Když se mladý muž na party umí hýbat a umí tan-
covat, tak mu to určitě přidává na atraktivitě u ženského pokolení. A to 
je věc, která je samozřejmě láká. Používáme moderní hudbu, která se na 
večírcích hraje, takže z toho vyplývá logická atraktivita i pro kluky.

Jaká	je	v	tomto	stylu	konkurence?
Pokud jde o tu kategorii, kterou děti vyhrály, tak se jedná o postupovou 
soutěž, nejdříve je regionální kolo, pak je Mistrovství Čech, je třeba se kva-
lifikovat na Mistrovství republiky. Postupuje nejlepších devět týmů z Čech 
a šest z Moravy, celkově se účastnilo asi šedesát týmů. Takže konkurence 
nebyla úplně malá.

Jak	dlouho	děti	trénují,	než	se	k	takovému	úspěchu	dopracují?
To záleží na každém. Někteří svěřenci k nám chodí od věku čtyř, pěti let. 
A dopracovali se až k Mistrovství České republiky. Ale ten vývoj je různý, 
někomu to trvá tři roky, někomu pět let. Je to velmi individuální, někomu 
to jde rychleji, někomu pomaleji. Tréninky jsou 2x týdně hodinu a půl. Kro-
mě toho se zájemci mohou účastnit ještě dalších dobrovolných tréninků, 
kde pracují na sobě a své kondici. Pořádáme také víkendová soustředění. 

Září	je	měsícem,	kdy	mnozí	hledají	nějaké	zájmové	aktivity.	Jaké	
podmínky	musí	zájemce	o	tanec	ve	vaší	taneční	škole	splnit?
Přijímáme děti již od čtyř let, zpočátku se samozřejmě jedná zejména 
o takovou pohybovo-hudební přípravku, když jsou pak starší, tak kolem 

Máme za sebou skvělé úspěchy
Náš rozhovor vám tentokrát představí další výjimečné úspěchy Taneční školy B-Original, která v Řepích působí již řadu let. 
Úspěšně ji vede Matěj Zvara, který mi poodhalil zákulisí streetového tance.



šesti sedmi let, začínáme je víc orientovat do stylu, kterému se věnu-
jeme. Většina skupin trénuje dvakrát týdně, nemáme žádné speciální 
podmínky, neděláme konkurzy. Každý kdo má chuť si to zkusit, má u nás 
dveře otevřené. 
Pro nás je nejdůležitější, zda dítě tanec baví. Pokud to dítě nebo mla-
dého člověka baví, jsme schopni naučit tančit úplně každého a za tím 
si stojíme. Pokud to naopak dítě nebaví, nemá cenu ho nutit, ono se to 
stejně dřív nebo později projeví a dotyčný skončí, pokud ten opravdový 
zájem nemá.

Máte	nějaký	hraniční	věk	pro	přijímání	nových	zájemců?
Tohle je další výhoda našeho tancování. Nemáme žádný hraniční věk. 
U nás začínají jak malé děti, tak třeba puberťáci nebo –náctiletí, ale ta-
ké vysokoškoláci, nebo dospělí, kteří již pracují a baví je tento typ hudby 
a chtějí se naučit tancovat tento styl. Měli jsme i skupinu rodičů, které 
tento styl oslovuje, dávali k nám své děti a chtěli také tancovat. Dokon-
ce tu byla i jedna babička. Takže to rozhodně není o věku, ale o tom, zda 
někdo chce. Skupiny jsou samozřejmě rozdělené podle věku, aby dospělí 
netancovali s dětmi. To nejde.

Máte	spoustu	skupin,	to	znamená	i	spoustu	kostýmů…
S kostýmy je to trochu problém. Máme sice tu výhodu, že na naše vystou-
pení v uvozovkách stačí běžné oblečení, ale to oblečení samozřejmě musí 
podtrhnout myšlenky dané choreografie. Konkrétní kusy se musí dotvářet 
a pečlivě vybírat. 
Takže oblečení sháníme po celé České republice a do budoucna bychom 
rádi našli jednoho nebo dva dodavatele. Už kvůli velkému počtu lidí a sku-
pin, které musíme oblékat.

Co	plánujete	dál?	Začíná	nový	školní	rok…
V další sezoně bychom rádi vytvořili takové VIP skupiny, které by měly na-
bízet možnost těm zájemcům, kteří chtějí tancovat většinu dnů v týdnu, 
třeba pět, šest dní. Je to projekt pro všechny, kteří tancování propadli. 
Chceme jim nabízet možnost, aby se tomu mohli věnovat opravdu naplno 
a měli u nás takový druhý domov. Samozřejmě s tím budou spojeny i pro-
gramy během roku. Budou chodit na mnoho soutěží, chceme vyrazit i do 
zahraničí.
Také bychom chtěli trochu rozšířit naše taneční prostory, protože žáků ne-
ustále přibývá. Chceme zkvalitňovat zázemí a služby, a zajistit pohodlí jak 
pro tanečníky, tak i pro rodiče, kteří sem děti vodí.

To	všechno	ale	bude	velmi	organizačně	náročné…
Beru to jako příjemné starosti, takové výzvy, které posouvají naše taneční-
ky dál. Myslím, že to nebude až tak náročné, už díky tomu, že máme skvělý 
tým lidí, kteří nám tohle všechno pomáhají zrealizovat. Když dáme síly do-
hromady, tak to určitě jde. Pořád nás to hrozně baví, i když je to spousta 
práce.
Hodně si zakládáme na zásadách, které máme jako motto naší školy. Je 
jich celkem devět, považujeme je za klíčové, abychom se mohli vyvíjet a cí-
tili se tady příjemně. K těmto zásadám patří třeba úsměv, důvěra, zodpo-
vědnost, respekt, chceme se pořád vyvíjet a dělat to naplno. Samozřejmě 
chceme, abychom podporovali v lidech originalitu, aby se naši svěřenci 
nestyděli být sami sebou. Vytváříme cíle i motivaci pro všechny. Chceme 
zde mít příjemné prostředí, ve kterém se budou všichni cítit dobře.

Děkuji za rozhovor.
Radka Sálusová

ROZHOVOR
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Programy pro řepské seniory 
září 2017

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

PhDr. Jindřich Kadlec, ředitel CSZS

Klub	seniorů	Průhon
Každé úterý od 9 do 11 hodin v Klubu 17, 
 Socháňova 1221, Praha 17.
Klub vede Ivana Jelínková.
Program	 v	 září:	 5.	 9. Poslední sezení v CSZS 
Bendova 5, 12.	9. Volný program, 19.	9. Pro-
mítání fotek z výletů, 26.	9. Volný program.

Klub	Gemini	(zdravotně	znevýhodnění)
První pondělí v měsíci zrušeno, každé další 
pondělí od 14.30 do 16.30 hodin v Klubu 17, 
Socháňova 1221, Praha 17. 
Klub vede Martin Prouza.
Program	 v	 září:	 4.	 9. Z provozních důvodů 
zavřeno, 11.	9. Z provozních důvodů zavřeno, 
18.	9. Sdílení letních zážitků, třeba i z dovole-
ných, 25.	9. Seznámení s mandalami, s tech-
nikou jejich vybarvování a samotné doplnění.

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	září:	6.	9. Beseda s herečkou a da-
bérkou Valerií Zawadskou, 13.	 9. Volný pro-
gram, 20.	9. Volný program, 27.	9. Volný pro-
gram 

Klub	seniorů	Centrum
Setkávání vždy v úterý od 9 do 11 hodin v CSZS, 
Bendova 1121, Praha 17.
Klub vede Jitka Hanzlová. 
Program	 v	 září:	 5.	 9. Procházka starou Pra-
hou, 12.	 9. Volný program, 19.	 9. Promítání 
filmu, 25.	9. Volný program.

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	září:	4.	9.	Volný program, 11.	9.	Cvi-
čení na židlích s pí. Maxinovou, 18.	9. Beseda 
s Mgr. M. Svobodovou „Bezpečné chování do-
ma i venku“, 25.	9. Cvičení na židlích s pí Ma-
xinovou.
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KLUB 17
slaví

Pořádá KLUB 17, Socháňova 1221 • pod CSZS Bendova 5

úterý

19.9. 2017  

16.00 - 18.00h   

čas plný her, zábavy

a dobré pohody

pojďte slavit s námi!

HOST:
Valerie

Zawadská

PARTNER:

ŽIVÁ HUDBA:Honza
Roušar

St ední
myslová 

škola 

dopravní, a.s.

	 1.	9.	–	Ryby,	rybky,	rybičky
	 5.	9.	–	Veselé	vařečky
	 6.	9.	–	Malujeme	mandaly
	 8.	9.	–	Tvoříme	s	papírem	aneb	origami
12.	9.	–	Příprava	Klubu	17	na	narozeniny
13.	9.	–	Naši	mazlíčci	a	co	vše	o	nich	víme
15.	9.	–	Kadeřnický	salón
19.	9.	–		Slavíme	10.	narozeniny	Klubu	17,	zveme	vás	na	den	plný	

soutěží	a	her.	Naši	hosté:	Valerie	Zawadská	–	patronka	
K	17,	Honza	Roušar	–	moderátor	narozenin	K	17,	
„Den	otevřených	dveří“	

20.	9.	–	Chodíme	po	slic	linu
22.	9.	–	Švadlenkování	v	Klubu	
26.	9.	–	Filmové	odpoledne	–	film	dle	výběru
27.	9.	–	Vyrábíme	z	kaštanů
29.	9.	–	Hravý	pátek

INFORMUJEME
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Plán Klubu 17              září 2017

•	Socháňova	1221,	Řepy	•	Tel.:	235	314	141,	775	591	700	•
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Skutečnost, že se naši cvičenci vracejí z rekreačních pobytů v závislosti 
na počasí v průběhu celého září, se nutně musí promítnout i do zahá-
jení nové sezóny zdravotního cvičení a je termínově rozložena až do 
počátku října. 

Ceny cvičení jsou stále na stejné úrovni 40 až 60 Kč za hodinu, vybrané 
společenské a sportovní aktivity v Kulturním komunitním centru  Seni-
or fitnes jsou zdarma. Úplný přehled aktuálních termínů všech cviče-
ní a aktivit, pořádaných společností Senior fitnes z. s., naleznete na 
www.seniorfitnes.cz, písemný kontakt je možný na emailové adrese 

seniorfitnes@seznam.cz nebo bezprostředně telefonicky se můžete 
doptat na telefonním čísle – pevná linka Kulturně komunitního  centra: 
281 910 522 nebo Bára Kašparová – 777 778 760; Iva Vaňkátová – 
732 926 846. 

Buďte vítáni mezi lidmi, kteří chtějí být fit! 

Podzim přinese další možnosti  
zdravotního cvičení

Velmi často se stává, že senior, imobilní občan, se dostane na cestě do 
situace, kdy potřebuje pomoci a není schopný si pomoci sám. Ať už je to 
ztráta orientace, technická závada na invalidním vozíku nebo jiná situace, 
která se nedá předpokládat (např. porucha chodítka).

Pokud se v takovéto situaci ocitnete a máte u sebe mobilní telefon, obrať-
te se na strážníky městské policie. Na čísle 235 316 122 se vám ozve službu 
konající strážník městské policie v Řepích, který se vám bude snažit pomoc 
zajistit. 

Strážník je schopný vám pomoci v jednoduchých úkonech (např. posadit 
zpět na vozík, pomoci dojít domů, opravit drobné opravitelné závady) 
v rámci svých možností. 
Strážníci ale nemohou v žádném případě zajišťovat pomoc při zdravotních 
komplikacích, kolapsech, pádech osob, tyto musí zajišťovat vyškolený 
zdravotní personál – lékař, záchranná zdravotní služba – zde je nutné vo-
lat č. 155, event. 112.

Mgr. Alena Presslová, 
vedoucí Sociálního odboru

Jsem senior, invalida – potřebuji pomoci

Neseďte doma, přijďte do Komunitního centra Řepy
Komunitní programy napomáhají seniorům vést smysluplnější a spokoje-
nější život, podporují jejich začlenění do komunity a současně působí jako 
prevence sociální a zdravotní péče seniorů. Komunitní práce se seniory 
může významně ovlivnit kvalitu života ve stáří.  
Česká asociace pečovatelské služby, která má mj. dlouhodobé zkušenos-
ti s prací se seniory, se proto rozhodla otevřít nové komunitní centrum 
v areálu Centra sociálně zdravotních služeb na adrese Bendova 1121/5, 
Praha 6. 
Toto centrum je zaměřeno na podporu a integraci seniorů do společnosti, 
podporu mezigeneračního soužití a kulturně-aktivizační činnosti k posi-
lování sociální soudržnosti. Senioři se zde mohou zapojit do vzdělávacích 
a preventivních aktivit, aktivit podporujících zvýšení zdravotní gramot-
nosti a zdravý životní styl, finanční gramotnost a bezpečnost v různém 
prostředí. V oblasti kulturních a aktivizačních činností připravujeme pro 

seniory např. zajímavé besedy na téma cestování, kuchyně jiných zemí 
včetně společné přípravy nevšedních pokrmů, či soutěže ve hraní desko-
vých her. Současně komunitní centrum vytváří prostor pro řešení krizo-
vých situací jednotlivců jako první kontakt pro navázání dalších sociálních 
a jiných služeb.
Projekt je realizován na základě dotace Magistrátu hlavního města Pra-
hy z Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Komunitní centrum je 
otevřeno pro všechny zájemce z řad seniorů či jejich rodin. V případě zá-
jmu se můžete obrátit na projektovou manažerku Mgr. Denisu Pechovou, 
tel. 775 976 383, e-mailová adresa: denisapechova@celestapraha.cz, 
 která vám sdělí program na nejbližší období. 
Těšíme se na vaši návštěvu.

PhDr. Jindřich Kadlec,
předseda České asociace pečovatelské péče

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosba o pomoc
Ve dnech od pondělí 7. 8. 2017 od 16.30 do středy 9. 8. 2017 do 10.40 hod. 
někdo poškodil bílou dodávku stojící na parkovišti v ul. Šímova. Prosím 
touto formou případné svědky k této události, aby mě kontaktovali na 
tel. č. 732 529 394 nebo emailem na lukaskowal@seznam.cz. 

Uvítám jakékoli informace k dopadení viníka, popř. i jakékoli užitečné 
 informace pro PČR. O pomoc žádám především uživatele bytových jed-
notek z ulice Nevanova č.p. 17. – 29. Užitečná informace bude řádně 
odměněna.



KALENDÁŘ AKCÍ
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1.	9.	–	30.	9.	Hrátky	 s	drátky – výstava drátěných plastik Ladislava 
Lokajíčka (výstava je prodejní). Refektář, vstup volný.

3.	 9.	 Hudba	 v	 rodině	 Macourků	 – koncert, na programu Jan Křtitel 
Vaňhal, J. S. Bach,  D. Scarlatti, W. A. Mozart, Harry Macourek, účin-
kují: Kačenka Macourková – zpěv, Ondra Macourek – klavír a flétna, 
Kateřina Macourková – Hlaváčová - flétna, Michal Macourek – klavír. 
Refektář, od 16.00 hod., vstupné dobrovolné.

10.	 9.	 Vinobraní	 v	 klášteře	 –	 4.	 ročník, na programu: Eva Pilarová, 
Jožka Šmukař s cimbálovou muzikou, kapela Motovidlo, folklorní ta-
neční soubor Mateník, pěvecký sbor a taneční soubor Makotřaské Sta-
řeny, stánky s občerstvením, drobnými dárky, zábava pro děti.
Akce se koná pod záštitou MČ Praha 17 a její výtěžek zdvojnásobí Na-
dace Divoké husy.
Zahrada Domova, od 14.00 hod., vstupné dobrovolné.

17.	9.	Slavné	muzikálové	písně	a	šansony	v podání zpěvačky a herečky 
Markéty Martiníkové.
Refektář, od 17.00 hod., vstupné dobrovolné.

24.	9.	Koncert	Gwiwer	Avedisyan – zpívá a na klavír doprovází zhu-
debněnou duchovní poezii Miroslava Matouše. Refektář, od 15.30 hod., 
vstupné dobrovolné.

8.	10.	Letś	Go!	– koncert mezinárodní akapelové skupiny, na programu 
afro-americké spirituály.
Kostel sv. Rodiny, od 17.00 hod., vstupné dobrovolné.

Vstupným	na	koncerty	přispíváte	do	veřejné	sbírky,	která	probíhá	
na	základě	povolení	Magistrátu	hl.	města	Prahy	pod	
č.	j.	S-MHMP/464339/2013	a	byla	vyhlášena	na	podporu	činnosti	
a	provozu	Domova,	který	slouží	nemocným	seniorům.

Domov	sv.	Karla	Boromejského
program na září 2017

Neděle 10. 9. 2017 od 14.00 hod.
zahrada Domova sv. Karla Boromejského 
K Šancím 50, Praha-Řepy 

Eva Pilarová
Jožka Šmukař 
s cimbálovou muzikou

Folklorní soubor Mateník
kapela Motovidlo 
Makotřaské  Stařeny 
taneční a pěvecký soubor

čestný host:  P. Lukáš Lipenský, O. Cr.
ochutnávka vín, občerstvení, stánky s dárky,
program pro děti

Neděle 10. 9. 2017 od 14.00 hod.Neděle 10. 9. 2017 od 14.00 hod.Neděle 10. 9. 2017 od 14.00 hod.

Vinobraní
v Klášteře
čtvrtý ročník

s podporou

www.domovrepy.cz

výtěžek ze vstupného je příspěvkem
do veřejné sbírky vyhlášené 

na podporu činnosti 
a provozu Domova

vstupné dobrovolné
Výtěžek zdvojnásobí 
Nadace Divoké husy

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
se konají v pátek	20.	října	2017	a	sobotu	21.	října	2017.

Hlasování	probíhá	v	pátek	od	14.00	hodin	do	22.00	hodin	
a	v	sobotu	od	8.00	hodin	do	14.00	hodin. Voličem je státní 
občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl 
věku nejméně 18 let.

Podrobnější informace týkající se voleb najdete v říjnovém 
vydání Řepské sedmnáctky.

Konání	voleb	do	Poslanecké	sněmovny	
Parlamentu	České	republiky	a	způsobu		

hlasování	na	území	České	republiky

Kontakt: konsolata@domovrepy.cz

HLEDÁ

• Registr. zdravotní sestru 

• Ošetřovatelku/ošetřovatele

• Sanitářku/sanitáře

a

• Účetní (pokladní) na zkrácený úvazek

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO 
V PRAZE – ŘEPÍCH
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LiStOVáNí:  
Zvíře

Street festival:
Zažít Řepy jinak

Cestovatelská přednáška: 
Island - země ohně a ledu

Divadlo pro děti:  
Můj medvěd Flóra

Divadlo pro děti: Nezbed-
ná pohádka o Koblížkovi

Babí léto 2017
Tradiční zábavná akce

Jsou knihy, které pohladí, zatímco jiné jdou čtenáři proti srsti - přesto se od 
nich ale nemůže odtrhnout. Jednou z nich je další příběh zkušené dětské 
psychoterapeutky, tentokrát o teenagerovi Kevinovi, který se na začátku 
příběhu utíká před lidmi do pomyslné klece stolů a židlí. Pod stolem a chrá-
něn židlemi odmítá komunikovat a nikdo si s ním neví rady. Jeho lékařská 
anamnéza není k nalezení, není jasné, co se mu přihodilo a kdo mu ublížil. 
Torey L. Hayden, autorka řady velmi úspěšných románů z prostředí školy 
pro děti s poruchami chování, krok za krokem rozplétá složitý případ dět-
ské úzkosti, která u Kevina vedla k neřízené agresivitě. Dlouhodobá terapie 
a až neuvěřitelná míra empatie a pedagogické intuice vede k pomalému 
a těžkopádnému uzdravení zprvu nezvladatelného Kevina, kterému děti 
přezdívají Zvíře. Po skončení vystoupení bude možné na místě zakoupit 
autorské knihy. Hrají: Věra Hollá a Pavel Oubram. Společenský sál KC Prů-
hon. (vstupné 100 Kč základní/80 Kč snížené - studenti a senioři)

Zažít Řepy a KC Průhon pořádají 1. ročník originální sousedské slavnosti, 
která má za cíl otevřít sousedské vztahy. Neformálně, zábavně, zkrátka tak 
trochu jinak. Můžete se těšit na bohatý doprovodný program a mnoho za-
jímavých atrakcí a stánků pro děti i dospělé. Na několika menších podiích 
vás čeká vystoupení mnoha umělců, kteří z Řep přímo pochází nebo jsou  
s touto městskou částí nějak spjatí. Přijďte ochutnat kulinářské výtvory 
místních občanů, zatančit si, zazpívat nebo jen tak pobýt za poslechu hud-
by v improvizované čajovně nebo kavárně. Účinkující: WOSA (Punk-Rock), 
Felix Slováček mladší, Hravé Hlasy, Petra Hapková (Pop-rock, Blues), Sváťo-
vo dividlo, Skupina MYŠ A MAŠ a další… Místo konání: prostranství před 
budovou KC Průhon a přilehlá část Socháňovy ulice. (vstup zdarma)

Cestovatelský večer s Pavlem Dobrovským. Během večera navštívíme ta-
jemnou říši vikingské mytologie pod vulkánem Snæfellsjökull, přejdeme 
spolu Laugavegurinn, jeden z nejkrásnějších treků na světě, ztratíme se 
mezi tisíce let starými ledovými krami v laguně Jökulsárlón. Vypravíme se 
až ke kráteru Víti, který prý vede do pekla, a podíváme se na místa, kde 
kosmonauti NASA cvičili pro přistání na Měsíci. Kromě fotografií obsahuje 
přednáška také videa pořízená během cesty. Délka: cca 120 min. Společen-
ský sál KC Průhon. (vstupné 50 Kč) 

Na ulici se povaluje plyšový medvídek. Jestlipak ho někdo zvedne? Vese-
lé představení, které rozvíjí dětem prvotní způsob poznávání světa a učí 
je pozitivnímu přístupu k životu. Vhodné pro děti od 3 do 9 let. Délka: 45 
min. Hraje: Divadlo Kejklíř. Společenský sál KC Průhon. (vstupné 40 Kč) 

Příběh začíná v chaloupce u lesa, kde žije krásná Amálka spolu s pra-
covitým Matějem. Ta mu upeče koblížek, ale ne tak ledajaký! Koblížek 
nečekaně ožívá a vydá se hned do světa. Na své cestě potká zajíce, vlka  
a dokonce i medvěda. Koblížek se rád chlubí… Hraje: Nezávislé divadlo. 
Společenský sál KC Průhon. (vstupné 40 Kč) 

Každoroční festivalové zakončení léta s programem pro děti i dospělé, již 
tradičně nabídne podívanou na historické automobily, jízdní oddíl MP, pso-
vody a policejní a hasičskou techniku. Těšte se také na nejrůznější umělec-
ká vystoupení, soutěže a zábavné atrakce pro děti. Na závěr akce si můžete 
vychutnat unikátní hudební vystoupení. Jako první zahraje pražská coun-
try-punková kapela The Radicals. Dále uvidíte legendární skupinu PRECE-
DENS a zlatým hřebem večera bude Vilém Čok se svojí skupinou BYPASS. 
Venkovní plocha radnicí v ulici Žalanského, Praha - Řepy. (vstup zdarma)

ÚTERÝ 18:00

SOBOTA 12 - 20

ÚTERÝ 18:00

SOBOTA 15:00

SOBOTA 15:00

SOBOTA 14:00
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Dimitrij Kadrnožka:
Dveře barev dokořán

Malba, kresba, grafika. Výstava fenomenálního umělce, Dimitrije Ka-
drnožky, který zásadně reformoval akademii Escuela Superior del Arte  
v Havaně na Kubě. Jeho tvorba je zastoupena ve světových sbírkách 
výtvarného umění a nyní ji můžete obdivovat i v prostorách galerie KC 
Průhon. Výstava potrvá do konce října. Galerie KC Průhon. (vstup zdarma)
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Pane	místostarosto,	jak	velká	rekonstrukce	tedy	v	ZŠ	genpor.	
Fr.	Peřiny	proběhla?
Jednalo se o celkovou rekonstrukci varny a přilehlého zázemí včetně jídel-
ny. V celé varně a zázemí byly odstraněny stávající podlahové vrstvy, až na 
panel (tl. cca 320 mm) a provedena nová skladba podlahy. 
Dělaly se nové rozvody ZTI, EL, plynu, úprava VZT a UT. Pořizovalo se také 
nové gastro vybavení, nové zařizovací předměty a další související vybavení. 

Co	bylo	důvodem	k	takto	rozsáhlým	úpravám?
Vybavení školní kuchyně bylo vesměs cca 30 let staré, je tedy jasné, že si 
modernizaci zasloužilo. V poslední době však také docházelo k rozsáhlému 
zatékání do podlahových vrstev, dlažba byla na mnoha místech poško-
zená. Byl tedy proveden stavebně technický průzkum a několik sond do 
podlahových vrstev. Sondami bylo zjištěno, že na většině míst voda díky 
poruchám vodovodního či kanalizačního potrubí proniká do skladby pod-
lah a hromadí se na provedené pojistné asfaltové izolaci. Na některých 
místech voda pronikala i pod pojistnou hydroizolaci a to až skrz strop do 
místností pod varnou, kde jsou třídy a školní družina.

Paní	starostko,	jak	nákladná	byla	tato	rekonstrukce	a	na	co	se	
mohou	malí	strávníci	od	září	těšit?
Jak bylo již řečeno, stav varny byl opravdu havarijní. Nechali jsme tedy vy-
pracovat projektovou dokumentaci a vyhlásili výběrové řízení na realizaci 
oprav. Rekonstrukce probíhala během letních prázdnin a celková částka 
investice byla 19 246 992,55 Kč včetně DPH.
Jednalo se o opravdu zásadní opravu a já věřím, že zmodernizovaná varna 
přinese jednak radost všem zaměstnankyním, které zde budou vařit a sa-

mozřejmě všem dětem, které se budou stravovat opravdu v komfortním 
a moderním prostředí.

Pane	místostarosto,	probíhaly	v	této	škole	během	léta	ještě	nějaké	
další	práce?
ZŠ genpor. Fr. Peřiny byla poslední řepskou školou, kde nebyla provede-
na rekonstrukce osvětlení. Nevyhovující a zastaralé osvětlení ve třídách, 
tělocvičnách a kancelářích bylo tedy nahrazeno moderními LED svítidly 
s automatickou regulací intenzity osvětlení, aby bylo zajištěno co nejpři-
rozenější světelné prostředí.

Co se děje ve školách, když jsou děti na prázdninách?
V pátek 30. června se všechny děti s velkou slávou a výskotem rozutekly na prázdniny a na první pohled se mohlo zdát, že naše 
řepské školy na dva měsíce jakoby usnuly. To však jen na první pohled! Zatímco si děti užívaly dny volna, ve školních zařízeních 
se opravdu pilně pracovalo. A nejednalo se jen o nějaké drobné opravy, prováděly se zde opravdu zásadní rekonstrukce.
Největšími úpravami prošla varna v Základní škole genpor. Fr. Peřiny v Socháňově ulici, ale ani ostatní školy nezůstaly beze 
změn. Na průběh prací jsem se tedy zeptala místostarosty Martina Marka a starostky Mgr. Jitky Synkové. 

Školní družina po rekonstrukci

Foto: -ras-

Foto: Martin Marek
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Paní	starostko,	a	co	naše	další	školy?	Probíhaly	ještě	nějaké	
opravy	i	jinde?
Výměnu zastaralého a nevyhovujícího osvětlení jsme byli nuceni také ře-
šit ve třech pavilonech MŠ Laudova – č.p. 1030/3 a 1031/1 umístěných 
v areálu ul. Laudova a detašovaného pracoviště v ul. Brunnerova 1011. 
Světla jsme také opravili v další budově mateřské školy v Opukové ulici. 
Nevyhovující a zastaralé osvětlení bylo nahrazeno moderními a zejména 
úspornými LED světly ve všech prostorách MŠ.

Renovace probíhala i na zahradě mateřské školy, u každé budovy byla za-
stíněna pískoviště. Kromě toho byla také instalována nová klimatizace 
v ZUŠ Blatiny, která bude fungovat v učebnách, kancelářích, koncertním 
sále a také ve společných prostorách. 
Věřím tedy, že na nový školní rok jsme náležitě připraveni a všechny zmí-
něné rekonstrukce budou přínosem pro žáky našich škol.

Děkuji za rozhovor.
Radka Sálusová

Foto: -ras-

Foto: Martin Marek Foto: -ras-

Školní družina před rekonstrukcí Pískoviště jsou opatřena regulovatelným zastíněním

Nová světla jsou také v herním koutku Zastínění na školní zahradě

Foto: -ras-
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Obligátní	otázka	na	sklonku	léta.	Jak	trávíš	léto?	Jsi	spíš	takový	
ten	slunící	se	dovolenkář;	opalování,	lehátko,	voda,	drinky,	moře	
anebo	spíš	jsi	ten	typ	temné	duše,	co	se	před	sluncem	skrývá?
(smích) Ne ne ne ne, jak vyleze sluníčko, tak vylezu i já v plavkách. Fakt 
ještěrka! Já bych nedělala nic jiného. Jak jsem zvyklá celý život. Pokud 
není možnost moře, jako letos z pracovních důvodů, tak aspoň zahrada 
a bazén a jsem šťastná jak blecha. Mám to tak od mala, kdy jsme s mámou 
jezdili do Toskánska do kempu. Měli jsme tam takovou maringotku s veran-
dou a jezdili tam od června, možná května, do půlky září. Byla tam taková 
asi desetimetrová cestička k moři, takže ráno mi máma navlékla plavky 
a večer mě z nich zase svlékla. To bylo všechno. Takže ta průprava je tam 
od dětství.
 
To	tak	trochu	souvisí	s	mou	druhou	otázkou.	Obecně	se	o	Tobě	ví,	
že	jsi	dlouho	žila	v	Itálii.	Kde	se	cítíš	víc	doma?	
Je to úplně srovnatelné. Já v Čechách žiju šest a půl roku, takže už i tady 
mám domov. V Itálii jsem se narodila, tam jsem prožila dětství i pubertu. 
Ale díky tomu, že jsem od mala měla italský pas, mohli jsme jezdit několi-
krát do roka do Čech za tátou a ta vazba tady byla vždycky.

Já	Tě	hudebně	a	společensky	a	nakonec	i	osobně	zaregistroval	
v	Čechách	asi	před	čtyřmi	lety.	Takže	jsi	tady	definitivně	zakotvila	
před	těmi	šesti	a	půl	roky?	Jaký	k	tomu	byl	důvod?	
Ano, na Vánoce to bude sedm let. Důvod tam vlastně žádný velký nebyl. 
Já jsem dostudovala vysokou, promoci jsem měla 16. prosince, a musela 
jsem den na to opustit studentský byt, ve kterém jsem bydlela, protože 
mi končila smlouva. A protože jsme každý rok stejně jezdili za tátou au-
tem do Prahy, tak jsem si sbalila dva kufry a psa, strávila s tátou Vánoce 
a svátky a pak jsem si řekla, proč bych se vlastně měla vracet, když tam 
na mě nic zas tak zvláštního nečeká? Aspoň si taky konečně tátu trochu 
užiju. Nemůžete se přece v osmadvaceti vrátit domů k mámě a čekat, že si 
něco najdete. To by se taky mohlo pěkně protáhnout. Prahu jsem milovala 
odjakživa, tak jsem to zkusila a už tady zůstala. Ostatně na první zkoušce 
s kapelou, kterou jsem si hned našla, jsem potkala i svého manžela. Také 
muzikanta, bubeníka. 

Mnoho	Tvých	fanoušků	už	si	asi	zvyklo,	že	se	pohybuješ	ve	
více	hudebních	polohách	a	stojíš	žánrově	trochu	rozkročena.	
V	souvislosti	s	Tvým	vystoupením	na	festivalu	„Zažít	Řepy	Jinak“	
se	Tě	musím	zeptat,	v	jaké	žánrové	poloze	nebo	řekněme,	v	jakých	
hudebních	vodách	brouzdáš	nyní	a	na	co	se	můžeme	těšit	během	
tvého	vystoupení	u	nás	v	Řepích?
Já jsem začala jako bluesová zpěvačka, pak mě pohltil šanson, kterému 
se teď věnuji a vlastně se věnuji dál čemukoliv, co mě baví a čemu věřím. 
Já jsem vlastně pro každou srandu a ráda si zazpívám klidně i v rockové 
kapela, a ne že by se to v minulosti nestalo. Pro váš festival mám připraven 
takový průřez mojí tvorbou.

Jaký	vlastně	je	Tvůj	vztah	k	Řepím	nebo	k	lidem	z	Řep?
Vzpomínám si, jak jsme spolu seděli minulý rok v září v rámci festivalu 
Zažít město jinak na Letné před restaurací našeho kamaráda a ty sis po-
steskl, jak by bylo dobré udělat něco podobného u vás v Řepích. Slovo dalo 
slovo a trochu z hecu jsme se domluvili, že pokud něco takového uděláš, 
s radostí u vás vystoupím. O to víc mě potěšilo, když ses letos ozval s na-
bídkou koncertu. Mám-li být upřímná, Řepy zas až tolik neznám, ale o to 
víc se teď k vám těším.   

Protože	jsem,	a	ty	to	víš,	nejenom	Tvým	velkým	fanouškem,	ale	
také	velkým	fanouškem	tvého	otce,	nemůžu	se	nezeptat,	jestli	
interpretuješ	živě	jeho	písně.	A	můžeme	věřit,	že	některou	z	nich	
uslyšíme	na	„Zažít	Řepy	Jinak“?
Tátovy písně interpretuji teď docela často. Člověk pořád něco hledá, něco 
lepšího, ale vlastně jsem doposud až na výjimky nic lepšího nebo tako-
vého, co by aspoň trochu splňovalo mé představy, nenašla. Pár tátových 
písniček jsem si samozřejmě připravila i pro váš festival. 

Působíš	teda	spíše	jako	interpret	nebo	se	věnuješ	také	vlastní	
tvorbě?	Skládáš	si	své	písničky	sama	nebo	máš	výhradního	autora?	
Nebo	je	kolem	Tebe	víc	takových	dobrých	duší?
Je jich víc. A zase, je strašně těžké najít něco, co tě praští pořádně do nosu 
na první dobrou. Proto mi trvá strašně dlouho dávat dohromady materiál 
na vlastní desku, protože sehnat dobrého, notabene výhradního autora, je 

Petra Hapková – Do Řep se těším!
Sešli jsme se spolu k rozhovoru na smíchovském Andělu, kde jinde, než v italské restauraci. Původně plánovaný krátký rozhovor 
pro časopis Řepská 17 se změnil v příjemné povídání u oběda, nejen o dětství, práci, hudbě a chystaném vystoupení na 
1. ročníku sousedského festivalu „Zažít Řepy Jinak“, ale tak nějak o životě vůbec. Jinak to s ní totiž ani nejde. Petra Hapková 
není pouze dcerou uznávaného hudebního skladatele Petra Hapky, ale je to především výborná a nadějná zpěvačka a také velmi 
zábavná a příjemná společnice. V sobotu 9. září v Socháňově ulici se o tom můžete sami přesvědčit.     

Foto: Archiv Petry Hapkové
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těžké. Skládat hudbu si netroufám vůbec protože, když jste dcerou genia, 
víte kde je vaše místo (smích). Co se pak týče textů, tam si česky mnoho 
netroufám, ale pár písniček jsem si napsala v italštině.

Kdo,	nebo	co,	Tě	vlastně	nejvíc	inspiruje?	Když	tvoříš	a	zpíváš,	
kde	vzniká	takové	to	Tvé	umělecké	pnutí?
Lidi, jednoznačně lidi. Nejen lidi, co mě obklopují, ale hlavně publikum. 
Víš, já jsem především zpěvačka a to publikum je strašně důležitý. Ty emo-
ce, které v tom publiku vidím a které se mi vrací jako zpětná vazba, mě 
naplňují a zpívat pak je pro mě radost.

Pracuješ	teď	na	něčem?	Nová	deska?	Další	koncerty?	A	kde	jinde	
můžeme	vidět	nějaké	Tvé	vystoupení?
Jsou to především koncerty. Těmi já žiju. Ráda také hodně vyrážím zpívat 
mimo Prahu. Jakmile se najde nějaká příležitost, jsem ráda, když můžu 
vyrazit ven a vyčistit si hlavu. Každopádně minimálně jednou měsíčně zpí-
vám v Praze a to v Balbínově poetické hospůdce. 

Jak jsem se zmínila, sbírám stále materiál na svojí autorskou desku. Mám 
natočených už poměrně dost písniček, ale ne vše co funguje u publika, pak 
funguje i na desce. Také jsem začala pracovat na neautorské desce, která 
se jmenuje vcelku lakonicky „Kdo jiný než já“ a s producentem Martinem 
Hrdinkou a týmem dalších lidí jsme dali dohromady zhruba deset, dvanáct 
písniček mého táty a v nových, nebo lehce upravených aranžích, je na des-
ku zpívám. Všechno jsou to vlastně moje nejoblíbenější písničky. Pár mi 
jich tam teda kluci ještě přihodili, některé věci jsem dokonce ani neznala. 
Ale jsou to všechno věci, kterých by bylo strašná škoda, aby zapadly. Ně-
které jsou ještě mezi lidmi známé, některé už absolutně neznámé, a mně 
by to přišlo jako hřích se k nim nevrátit. A hlavně je radost se jimi propra-
covávat a zpívat je. Když to dobře půjde, měla by deska vyjít na podzim. 
Vlastně by se s trochou nadsázky dalo říct, že publikum v Řepích uslyší ně-
které písničky v předpremiéře. Protože ono je vždycky dobré, než se něco 
natočí, zkusit si to před živým publikem.

Děkuji za rozhovor.
Josef Dirbák

Píše se rok 2017 a my v Praze 17, tedy v Řepích, chystáme 1. ročník soused-
ského festivalu „Zažít Řepy Jinak“. To není náhoda! A ještě ke všemu 9. 9.! 
Nejeden numerolog se jistě zatetelí blahem.
Společně s KC Průhon a za přispění a podpory mnoha místních institucí 
a jednotlivců se nám podařilo vytvořit tým bezva lidí, narýsovat půdorys 
a strukturu na řepské poměry doposud nevídané události. Festivalu, přímo 
v samotných ulicích sídliště Řepy!
Na několika, do jisté míry, improvizovaných podiích v okolí KC Průhon 
a v zahradě Klubu 17 vás čeká vystoupení mnoha umělců z Řep nebo s naší 
městskou částí nějak spjatých. Bohatý doprovodný program pro děti, mla-
distvé, dospělé i věkem pokročilé. V Socháňově ulici budete moci ochutnat 
kulinářské výtvory místních občanů, nasbírat něco kontaktů a dobrých rad 
od sportovních a společenských institucí a živnostníků. Zatančit si, zazpí-
vat nebo spočinout za poslechu hudby v improvizované čajovně nebo ka-
várně. Zacvičit si jógu nebo poslechnout poezii. No vážně!

Začínáme v 12.00 a končíme ve 20.00.
Čeká vás vystoupení Felixe Slováčka mladšího, Petry Hapkové, kapely Wo-
sa a hudebních těles Hravé hlasy a Myš a Maš. Ukázky umění B-original 
a Fitness Club Řepy. Pro děti také ještě Sváťovo Dividlo s představením 
Broučci a mnoho, mnoho dalšího! 

Podrobný program se dozvíte na stránkách KC Průhon www.pruhon.cz 
a Facebookovém profilu „Zažít Řepy Jinak 2017“

Ještě pořád máte možnost se zapojit a podílet na tom, jak bude festival 
vypadat! Máte-li chuť a co svým sousedům nabídnout, kontaktujte nás na 
mailových adresách: dirbak@seznam.cz, kroupova@naturomed.cz.
Nebo prostě jenom přijďte!

Těšíme se na vás! 
Tým „Zažít Řepy Jinak 2017“

Zažijme Řepy jinak
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Výtěžek ze Společenského večera pomohl dobré věci

Již několikrát jsme vás na stránkách našeho zpravodaje informovali, že 
výtěžek charitativního Společenského večera, který se každoročně ko-
ná v řepské Sokolovně, putuje Nadačnímu fondu Zdeňky Žádníkové. Tato 
orga ni za ce si již od roku 2007 klade za cíl zpříjemňovat prostory dětských 
nemocnic a dětských domovů. Tato vesměs smutná místa oživuje výzdo-
bou, díky níž se zde malým pacientům stůně o něco lépe.
Odpoledne 22. června bylo díky iniciativě Nadačního fondu Zdeňky Žádní-
kové slavnostně otevřeno nově vyzdobené Oddělení dětské psychiatrie ve 
FN Motol, autorem nádherných kreseb je výtvarník Libor Škrlík. 

Slavnostního otevření se zúčastnili zástupci sponzorů, tedy Vladimír 
Komár – majitel společnosti DERMACOL, Petr Wagner – majitel spo-

lečnosti PackWay, Marcel Pech – majitel Pexi.cz 
a Mgr. Jitka Synková, starostka MČ Pra-

ha 17. Samozřejmě nechyběli ani 
MUDr. Jana Nováková – ná-

městkyně FN Motol a před-
nosta psychiatrické kliniky 

profesor MUDr. Michal Hrdlič-
ka Csc. Přítomno bylo mnoho 

dalších hostů a zaměstnanců 
psychiatrického oddělení.

Na celém projektu nově spolupracovalo také Odborné učiliště Chrousto-
vice, které vyrobilo dekorace v podobě otisků dlaní i bludiště. Nechybě-
lo tedy poděkování zástupkyni ředitele učiliště Mgr. Miloslavě Šilarové. 
Slavnostní odpoledne zahájili sami malí pacienti oddělení. Pro přítom-

né si připravili hudební pásmo, které bylo jistě milým překvapením pro 
všechny.
Po úvodních slovech díků všem sponzorům od Zdeňky Žádníkové pak ná-
sledovalo unikátní vystoupení houslového virtuosa Jaroslava Svěceného. 
Jeho Paganiniáda a Ave Maria byly výjimečným hudebním zážitkem.
Po skončení programu si všichni hosté se zájmem prohlédli malby na stě-
nách celého oddělení. Nosnými tématy tentokrát byly motivy džungle, 
mořského světa a lesa. A opravdu bylo co obdivovat! Věřme, že tyto malby 
malým pacientům budou zpříjemňovat chvíle, které musí díky své nemoci 
trávit v prostředí motolské nemocnice.

-ras-



PROGRAM
ZÁŘÍ
2017

Akce pro děti:  
Zahájení kulturní sezóny

Večer s živou hudbou: Petr 
Urbánek – One Man Show

Divadlo pro děti:  
Princezna se zlatou hvězdou

Večer s živou hudbou:  
Tomáš Nykl

Divadlo pro děti: Tři zlaté 
vlasy Děda Vševěda

Zábavné odpoledne pro děti, tentokrát na téma: „Zpátky do školy, aneb 
i po prázdninách je stále na co se těšit!“. Třeba na spoustu pěkných akcí 
pro děti i dospělé v KD Bílá Hora nebo KC Průhon, které pro vás připravu-
jeme po celý rok. Hned na úvod se můžete těšit na vystoupení kouzelníka 
Štěpána, který si pro děti připravil také zábavný balonkový workshop. Po 
16:00 hodině nás čeká písničkové pásmo se skupinou Myš a Maš, při kte-
rém si společně zadovádíme, zatancujeme a dokonce i zasoutěžíme. Za 
hezkého počasí se těšte na zahradní grilovačku a příjemné venkovní po-
sezení. Děti si mohou zaskotačit v malém skákacím hradu. Délka: 2 hod. 
(vstupné dobrovolné)

Kytarista a zpěvák Petr Urbánek vám zahraje k tanci i k poslechu známé 
české i zahraniční hity od 60. let až po současnost. Přijďte si užít příjemný 
hudební večer s dobrým pivem či vínem v restauraci KD Bílá Hora. Za 
pěkného počasí se bude událost konat venku na zahradě, kde se bude 
zároveň grilovat. (vstupné dobrovolné)

Adaptace klasické české pohádky od známé spisovatelky Martiny Drij-
verové. Loutkové představení s princeznou Ladou, Králem, Kuchtíkem  
a Princem, které zapojuje do děje malé diváky. Dětské publikum si kromě 
spoluvytváření pohádkového příběhu zazpívá spolu s účinkujícími něko-
lik písniček. Vhodné pro děti od 3 do 10 let. Hraje: Divadlo Evy Hruškové 
a Jana Přeučila. (vstupné 40 Kč)

První páteční hudební večer na Bílé Hoře v nové kulturní sezóně v KD Bílá 
Hora! K tanci i poslechu hraje kytarista a zpěvák Tomáš Nykl známé hity 
české i zahraniční hudební scény. Za hezkého počasí se těšte na posezení 
na venkovní terase, kde si můžete pochutnat na dobrotách z našeho gri-
lu. (vstupné dobrovolné)

Bylo – nebylo, byl jednou jeden král, který našel zálibu v pobíhání po lese 
a honění se za zvěří. Jednou se vydal za jelenem tak daleko, že nakonec 
zabloudil. Je vám ten příběh povědomý? Jak by ne! Lidové pohádky nás 
přeci provázejí od malička a odjakživa. A tahle je jednou z těch nejkrás-
nějších národních pohádek! Příběh na motivy knihy Karla Jaromíra Erbe-
na vypráví o tom nejdůležitějším: o osudu, o pokoře a o odvaze, o životě  
a smrti, a taky o lásce, která je tou největší odměnou. Hraje: Divadlo Kej-
klíř. (vstupné 40 Kč)

NEDĚLE 15:00   

PÁTEK 19:00

NEDĚLE 15:00

PÁTEK 19:00   

NEDĚLE 15:00
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24
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Kulturní dům Bílá Hora, Ke Kulturnímu domu 14,  
163 00 Praha 6 – Řepy, tel. provoz a pronájmy:  
721 213 944, provoz@kdbh.cz, tel. produkce pořadů:  
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.

Zahájení kulturní sezóny: 
Kouzelník, balónky, tanec, 
písničky, soutěže, skákací 
hrad, grilování...

10.9.2017

A4 program KDBH 09-17.indd   1 18.08.17   11:45
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Konec června byl již tradičně ve znamení loučení. V obou řepských školách 
se konalo slavnostní rozloučení s žáky devátých ročníků. Každá ze škol sa-
mozřejmě tuto akci pojala po svém.
V Základní škole Jana Wericha se rozlučka konala v poledne 29. června. Pro 
deváťáky byl v jídelně připraven slavnostní oběd. Dobrému jídlu však před-
cházelo předání diplomů a stužek, které žáci přijali z rukou ředitelky školy 
Mgr. Zuzany Martinovské a starostky Mgr. Jitky Synkové. Hodně úspěchů 
do dalšího studia jim samozřejmě popřál i zástupce ředitelky Mgr. Václav 
Soukup a třídní učitelky devátých ročníků.

V základní škole genpor. Fr. Peřiny slavnostní setkání směřovali na pod-
večer 29. června. Ve společenském sále školy se sešli nejen deváťáci, ale 
i jejich rodiče. Společně vyslechli projev ředitelky školy Mgr. Jarmily Pavli-
šové a starostky Mgr. Jitky Synkové, které žákům předaly šerpy a diplomy. 
Zpestřením setkání byla také hudební a pěvecká vystoupení některých 
talentovaných studentů devátých ročníků. Závěr setkání pak patřil tradič-
ním prezentacím jednotlivých tříd, u kterých všichni mohli zavzpomínat 
na uplynulých devět let.
Nezbývá než všem popřát mnoho zdaru v dalším studiu a životě!

-ras-

Základní školy se loučily s deváťáky

Odpoledne 20. června byla řepská Sokolovna zaplněna do posledního 
místečka. Konala se tu totiž tradiční školní akademie ZŠ Jana Wericha, 
pořádaná vždy k ukončení školního roku. Jako již tradičně se nejedná 
jen o přehlídku činnosti jednotlivých kroužků, které na škole působí, 
ale zejména je rozloučením se žáky devátých ročníků. Ti si pro tuto 
příležitost vždy připravují závěrečná a velmi rozmanitá vystoupení. 
A tak samozřejmě ani letos nechyběl pestrý program, který přítomné 

 potěšil mnoha různými žánry. Viděli jsme např. pásmo v duchu historie, 
 irské tance nebo gymnastiky. Samozřejmě se také zpívalo, nechyběly 
ani mažoretky.
Závěr programu patřil deváťákům. Žáci z těchto posledních ročníků si 
připravili velmi kreativní představení, která udělala pomyslnou tečku za 
jejich docházkou na základní školu.

-ras-

Foto: -ras-

Foto: -mish-

Máme titul Ekoškola!
Žákům Základní školy Jana Wericha záleží na životním prostředí a ochraně 
přírody, a proto jsme opět bojovali o titul Ekoškola.
Rozdíl mezi školou zabývající se ekologií a Ekoškolou je především v plá-
nování a postupném plnění sedmi kroků (Ekotým, analýza, plánování, 
monitorování, výuka, informování a spolupráce, Ekokodex). Proto jsme 
pořádali schůzky Ekotýmu, na kterých jsme promýšleli, jak bychom mohli 
přispět k ochraně životního prostředí a přírodních zdrojů. Zúčastnili jsme 
se například projektu Vodní škola, třídíme odpad, kompostujeme a snaží-
me se šetřit elektřinou, vodou i jinak pečovat o prostředí kolem nás.
Díky spolupráci všech žáků i pedagogů naší školy se nám podařilo titul Eko-
škola obhájit.
Dne 22. 6. 2017 čtyři zástupci z Ekotýmu (Markéta Šálková, Martin Mika, 
Soňa Hanáková a Dmytro Dovhanych) s doprovodem paní učitelky Javůr-
kové navštívili Valdštejnský palác, kde čekal bohatý program. Nejprve 
jsme v slavnostní síni  převzali ceny i titul Ekoškola (z celé České repub-
liky získalo tento titul 143 škol), potom jsme si prohlédli celý palác, kte-
rým nás provedla paní průvodkyně a pověděla nám spoustu zajímavostí 
o jeho historii a současném využití. Po skončení prohlídky jsme se všichni 

přesunuli na zahradu Valdštejnského paláce, kde na nás už čekalo menší 
občerstvení a stánky s úkoly. Na závěr pro nás byla připravena plavba lodí 
po Vltavě, která se všem moc líbila. Rozhodně to byl pro nás den, na který 
budeme hodně dlouho vzpomínat.
Titulu Ekoškola si velmi vážíme a uděláme vše pro to, abychom jej za čtyři 
roky znovu obhájili.

Za Ekotým ZŠ Jana Wericha Markéta Šálková a Martin Mika

Foto: Archiv školy

Školní akademie ZŠ Jana Wericha
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PRO DĚTI A RODIČE

Předškolní vzdělávání v naší mateřské škole je doplněno výlety za pozná-
ním. Průběžně během celého školního roku seznamujeme děti na vycház-
kách s okolím jejich bydliště a mateřské školy, děti navštěvují lesoparky, 
pozorují změny v přírodě v zahradách vilkové čtvrti, prohlédly si i jarní 
rozkvetlou zahradu u Kláštera sv. K. Boromejského a v zahrádkářské osa-
dě. Na podzim jsme byli s dětmi druhé věkové skupiny (4–5 letými) na Pe-
tříně a ve Štefánikově hvězdárně. Předškoláci – děti 5–6 leté, navštívili 
Pražský hrad a Loretu. Zajímavý výlet v zimě jsme pořádali do Planetária 
ve Stromovce. V sále Cosmorama děti zhlédly program o Nebešťánko-
vi a v přízemí planetária si mohly vyzkoušet interaktivní expozice o na-
ší planetě a vesmíru. Na jaře, v květnu, byly všechny děti na poznávacím 
výletě, nejmladší čtyřleté děti se byly podívat v Zooparku. Zájezd, který 
je nedaleko a možnost pozorovat zvířátka děti vždy zaujme. Další skupina 
byla na hradě Křivoklát, kde měli prohlídku hradu a v nedalekém lese turi-
stickou hru za pokladem. Předškoláci jeli na velký výlet, čekal je Státní zá-
mek Žleby s prohlídkou a programem v oboře Žleby. Zajímavostí bylo krme-
ní bílých jelenů a ukázka cvičených dravců. V zámecké zahradě pak hledali 
poklad a skupina dětí z oddělení Zajíčci ještě navštívila soukromou farmu 
s domácími zvířaty. Největší úspěch slavil malý vepřík, kterého chovatelka 
nechala před dětmi proběhnout po zahradě. Sportování a poznávání v pří-
rodě si děti užily i na ozdravných pobytech v Krkonoších. 
Ve školním roce 2016/2017 jsme se věnovali rozvoji polytechnické vý-
chovy a to nejen činnostmi učitelek s dětmi, ale zapojili jsme i rodiče. 
V rámci vzdělávání v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
jsme pořádali odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráci s rodiči 
dětí v naší MŠ. Tato setkávání byla organizována převážně pro rodiče před-
školních dětí, ale v rámci dne matek, jsme uskutečnili polytechnické dílny 
pro všechny naše maminky. Cílem této aktivity byla spolupráce maminky 
s dítětem při vytváření dárku a to z nejrůznějších materiálů. A tak si někdo 
domů odnášel skřítka, jiní perličkovou ozdobu nebo srdíčko, svícen z vče-
lího vosku, těstovinové korále, květinovou dekoraci z karafiátů, upečené 
dobroty z kynutého těsta, věneček z látkových kytiček nebo i veselého 
Trávníčka.
Vzdělávání pro rodiče předškolních dětí pořádáme s externími odbor-
níky – školní psycholožkou z obvodní poradny a autorkou knihy Školní 
zralost a připravenost. Setkávání jsou organizována formou přednášek 
a workshopů rodičů s dětmi, kde mají rodiče možnost poznat, co je třeba 
u dítěte rozvíjet - zrakové, sluchové vnímání, nebo grafomotoriku. Dů-

ležité je také poznat u dítěte sociální zralost a emoční připravenost pro 
vstup do ZŠ. Rodičům je zároveň poskytnuta odborná literatura k zapůjče-
ní. V novém školním roce budou vzdělávací aktivity pro rodiče pokračovat, 
jsou velkým přínosem nejen ke spolupráci s učitelkami při vzdělávání dětí, 
ale poskytují včasné informace rodičům spojených s přípravou a nástupem 
jejich dětí na základní školu. 
Na oslavu konce školního roku jsme pro děti naší MŠ pořádali „Indiánský 
den“. V rámci programu byla i kouzelná a bublinková show. Všechny děti 
byly oblečené v originálních indiánských maskách, které převážně ma-
minky a babičky ušili na míru. Zapůjčené indiánské symboly tee pee, to-
tem, kámen a znaky kmenů indiánských sousedů zdobily prostor zahrady. 
Program byl připraven zcela sportovně, děti plnily úkoly na devíti stano-
vištích indiánské stezky. Například lovily rybky v orlím jezeru, dobývaly 
hrad házením oštěpů, běžely v překážkové dráze, skládaly indiánské pu-
zzle, přecházely po mostě dravou řeku, střílely kušemi a házely sekyrou 
na „divokého bizona“. Nový výukový altán se skluzavkou se stal „Sovím 
hradem“ s vyhlídkou do okolí, na který všichni postupně vylezli a sklouzli 
se. Náčelník u tee pee rozdával dětem za odměnu pamětní talismany od-
dělení, kam děti v tomto školním roce chodily. Přece malí „indiáni“ si za 
statečnost, sílu, moudrost a obratnost zaslouží velkou pochvalu.

Mgr. Ivana Panochová, 
ředitelka MŠ Bendova

Foto: Lukáš Panoch

Milí přátelé,
prázdniny jsou bohužel již za námi, ale když něco končí, něco jiného 
začíná. S dalším školním rokem samozřejmě začne fungovat opět MC 
Řepík. Všechny lektorky si o prázdninách odpočaly a už se těší, až vás 
všechny zase uvidí v naší herně.
Těšíme se na vás v našem stánku na Babím létě 16. září – zde si budou 
děti moci něco vytvořit a rodiče se mohou informovat, co se v Řepíku 
bude dít, jaký bude program. 
Program zůstává stejný – pro ty, kteří nás již znají. Pro nové děti a ma-
minky nabízíme stručný přehled, na co se u nás můžete těšit: Ve čtvrtek 
21. září vás zveme na Den otevřených dveří – pro děti bude připraven 
skákací hrad, tvůrčí dílna nebo zpívánky. Pro rodiče malá kavárnička, 
masáže, kosmetické poradenství. A pro všechny bude připravena tom-
bola s cenami pro děti i pro rodiče.
Od 18. září začíná naše Školička pro děti od 2 let – tento týden se děti 

seznámí s tetami, které se o ně budou starat každé pondělí a středu od 
9-12 hod. Od 25. září potom už Školička bude fungovat na 100%. Pokud 
máte o Školičku zájem, kontaktujte nás na našem e-mailu, ještě máme 
několik volných míst.
Od 25. září se můžete přijít podívat v úterý nebo ve čtvrtek na tradiční 
Hrátky	rodičů	s	dětmi (rozdělených podle věku dětí). Nepřijdete ani 
o Angličtinu	pro	maminky nebo Jógu. Na našich webových stránkách 
se podívejte na přesný program.
V průběhu roku pro vás chystáme samozřejmě opět zajímavé semináře, 
přednášky, workshopy – přednáška o výchově kluků, konzultace s po-
diatričkou, workshop s fyzioterapeutkou nebo kurz první pomoci nebu-
dou chybět! A samozřejmě vánoční dílna a mnoho dalšího. Sledujte náš 
web a facebook.

Za MC Řepík napsala Zuzka Brázdová

MC Řepík startuje opět v září

Zajímavosti ze života dětí v mateřské škole Bendova



Basketbalová akademie Sparta Praha ve spolupráci s řepskými základními 
školami ve školním roce 2017/2018 tradičně otevírá přípravky basketbalu 
a míčových her pro dívky a chlapce z 1. až 3. tříd. Přípravky jsou organizo-
vány v rámci školní družiny a jsou zaměřené na basketbal a míčové sporty. 
Pod vedením kvalifikovaných trenérů BA Sparta se děti v přípravce naučí 
základním pohybovým dovednostem, které se používají ve všech míčových 
hrách. V průběhu školního roku se děti věnují základům atletiky, gymnas-
tiky, práce s míčem a týmové spolupráci. Přípravky BA Sparta budou od 
září probíhat v základních školách ZŠ Jana Wericha a ZŠ genpor. Františka 
Peřiny (samostatně v pracovištích Socháňova a Laudova). Informace 
o dnech a časech přípravek naleznete na webových stránkách uvedených 
základních škol nebo na www.basparta.cz.

David Zach
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HB Basket – titul Mistra ČR v posledních vteřinách
K vrcholům uplynulé sezóny 2016/17 patřila dramatická 
obhajoba titulu Mistra ČR v kategorii U14. Naše děvčata 
bez porážky došla až do finálového utkání MČR. V bouř-
livé atmosféře zaplněné haly v Chomutově jsme k obha-
jobě titulu nastupovaly proti domácímu celku. Ve vyrov-
naném utkání, kdy měl soupeř stále lehce navrch, přišlo 
rozhodnutí 17 vteřin před koncem. Naše hráčky zakončily 
připravenou akci trojbodovým košem a ujaly se vedení o 1 
bod. Soupeře to natolik zaskočilo, že již nedokázal otočit 
a my se tak mohly radovat ze zaslouženého zlata. 
Celá uplynulá sezóna byla jako zakletá a provázelo nás 
neuvěřitelné množství zranění. Ta bohužel ovlivnila vý-
sledky v jednotlivých kategoriích. Ale všechny naše hráč-
ky bojovaly do posledních sil, prokázaly neuvěřitelnou 
morální sílu a všichni věříme, že v dalších letech bude lé-
pe. Medailově v Praze skončila kategorie U13 a U11, těsně 
pod bednou na Mistrovství ČR skončily U15 a U11. Dobře 
skončila i premiérová sezóna v nejvyšší soutěži ČR kade-
tek U17, postup do nejvyšší soutěže nevyšel juniorkám U19.
Od září vstupujeme do další sezóny, na kterou se budeme připravovat na 
letním soustředění v Táboře. Opět otevřeme všechny naše přípravky a těší-
me se na další nové hráčky, které doplní naši velkou basketbalovou rodinu.

Možná se potkáme i s vaší dcerou! Kde nás najdete? Rudná – Řepy – Zličín 
– Stodůlky – Barrandov. Vše o nás na www.hbbasket.cz.

Hana Brejlová
HB Basket Praha

Foto: Archiv HB Basket

Ve dnech od 17. do 21. července 2017 proběhl ve sportovním areálu ZŠ 
Jana Wericha v Řepích první ročník příměstského basketbalového kempu 
Summer Basketball Academy, kterého se zúčastnilo 70 dětí ve věku od 6 
do 13 let. Pro děti byl v rámci kempu připraven bohatý program nejen se 
sportovním zaměřením. Součásti programu byla celotáborová hra na téma 

„Olympijské hry“ a také beseda s úspěšnými basketbalisty. Kemp se usku-
tečnil za podpory mládežnického basketbalového klubu BA Sparta Praha 
a za pomoci sponzorů. Dětem se věnovali zkušení trenéři mládeže z růz-
ných pražských basketbalových klubů. Více na: www.basketballacademy.cz

David Zach

Atletika Řepy – Dětská Atletická liga Řepy 2017 
Pod záštitou Městské části Praha 17 a starostky Jitky Synkové odstarto-
val sedmý ročník Dětské Atletické Ligy. Závody jsou pro děti od předškol-
ního věku až do 16 let. Prezence vždy probíhá v den závodu od 15 hodin 
do 15.45 a v 16 hodin je odstartován závod pro první kategorie. Všechny 
závody jsou pro děti zdarma. 

	 6.	9.	2017  Běžecké odpoledne (sprint, vytrvalost)

20.	9.	2017  Vícebojařské odpoledne (sprint, hod, skok do dálky).

Veškeré další informace můžete sledovat na stránkách www.atletikarepy.cz
Tomáš Slavata a Atletika Řepy  

Příměstský kemp Summer Basketball Academy 2017

Přípravky Basketbalu pro děti v Řepích
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Rádi bychom vás pozvali na další už pravidelnou akci pořádanou naším 
fotbalovým klubem tzv. sportovní „workshop“ pod názvem „ŘEPY	 SE	

HÝBAJÍ“, jež se bude konat ve	středu	dne	20.	9.	2017	od	16	hodin 
opět na našem travnatém hřišti. Jedná se o sportovní setkání, kde si 
veřejnost – děti všech věkových kategorií a jejich rodiče budou moci za-
hrát, zasportovat, zasoutěžit, na jednotlivých stanovištích. Po zdolání 
všech stanovišť na vás bude samozřejmě čekat sladká odměna. Proto 
přijďte všichni (kluci, holky, malí, velcí), kdo nechcete strávit odpoled-
ne u počítače a televize, ale aktivně si zasportovat o odměny. 

TJ Sokol Řepy 
fotbal informuje

 

 

Datum Den 

Fotbal TJ Sokol Řepy – rozpis domácích zápasů PODZIM 2017 

Muži „A“ Muži „B“ 
Mladší 
dorost 
U16-17 

Starší 
žáci 

U14-15 

Mladší 
žáci  
U13 

Mladší 
žáci  
U12 

Starší 
přípravk

a 
U10-11  

Mladší 
přípravk
a U8-9 

9.9. SO 
FK Sparta 

Košíře 
(10:30) 

 
 

     

10.9. NE   
 

  
FK Řeporyje  

 
(17:00) 

 
SK Čechie 
Uhříněves 

(15:15) 

16.9. SO 
TJ Sokol 
Lochkov  
(10:30) 

 
 

     

17.9. NE   

 SC Xaverov 
Horní 

Počernice 
(16:30) 

SK 
Střešovice 
1911 „B“ 
(14:45) 

 

SK 
Střešovice 

1911 
(13:00) 

 

23.9. SO  
SK Čechie 

Smíchov „B“ 
(10:30) 

 
     

24.9. NE   
TJ AVIA 
Čakovice 

(16:30) 
  

TJ Sokol 
Lipence 
(14:45) 

 
1999 Praha 

 
(13:00) 

28.9. ČT   
 

   
SK Slovan 
Kunratice 

(10:00) 
 

30.9. SO 
SK Zbraslav 

„B“ 
(10:30) 

 
 

     

1.10. NE   
 FK Loko 

Vltavín 
(16:30) 

SC Radotín  
(14:45) 

TJ Ruzyně 
(13:00) 

FK FC  
Zličín  

(11:15) 
 

7.10. SO   
 

    FC Barandov 
(10:00) 

8.10. NE  
SK Sparta 

Krč 
(16:00) 

Běchovičtí 
Sršni 

(13:45) 
     

14.10. SO   
 SC Radotín  

(10:45) 

TJ Sokol 
Stodůlky 

(9:00) 
   

15.10. NE 
TJ Slavoj 
Suchdol 
(15:30) 

 
 

  
TJ Sokol 
Stodůlky 
(13:30) 

FC Tempo 
Praha 
(11:45) 

 

21.10. SO  
TJ Sokol Bílá 

Hora „B“ 
(10:30) 

 
     

22.10. NE   
SK Čechie 
Uhříněves 

(15:30) 
    

TJ Sokol 
Lipence 
(13:45) 

28.10. SO 
TJ Sokol Bílá 

Hora  
(10:30) 

 
 

     

29.10. NE   
 FAAZ Praha 

(14:30) 
SK Aritma 
Praha „C“ 

(12:45) 

TJ Slavoj 
Suchdol 
(11:00) 

TJ Praga 
Praha 
(9:15) 

 

4.11. SO   
 

    
FK Dukla 

Praha-dívky 
(10:00) 

5.11. NE  
SK Advokát 

Praha 
(14:00) 

FK JM 
Chodov 
(11:45) 

     

12.11. NE   
 

 
Spartak 
Kbely 
(14:00) 

   

19.11. NE   
FK 

Klánovice 
(13:30) 

ABC  
Bráník 
(10:15) 
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V podvečer 17. července se v zasedací místnosti řepské radnice konalo 
další setkání Poradního sboru.
Za vedení radnice byli přítomni starostka Mgr. Jitka Synková, tajemník 
úřadu Ing. Lubomír Němejc, zástupci starostky Martin Marek, Jaroslav 
Hájek a Jiří Masopust. Jednání se zúčastnil také vedoucí Odboru život-
ního prostředí a dopravy RNDr. Milan Svítek.
V úvodu Jiří Masopust informoval přítomné o setkání s občany na téma 
Strategického plánu, které proběhlo 20. června. Seznámil přítomné ta-
ké s mnoha poznatky, které se tohoto tématu týkají.

Dalším zajímavým bodem červencového jednání byla výstavba protihlu-
kového tunelu, jehož realizace je plánována na rok 2018. Martin Marek 
informoval, že došlo k posunu, snížila se stěna protihlukového tunelu 
na 4,5 metru a v současné době probíhají jednání na Stavebním úřadu.

Přítomní také pohovořili o tématech týkajících se životního prostře-
dí, údržby zeleně či nádraží v Řepích. Zápis z jednání naleznete na  
www.repy.cz.

-ras-

Poradní sbor se opět sešel

Foto: -mish-

Členové Partnerství MAP PRAHA 17 dne 22. 6. 2017 podepsali Memorandum 
o spolupráci v KC Průhon. Cílem Partnerství MAP Praha 17 je zkvalitnění 
a rozvoj vzdělávací soustavy na místní úrovni, včetně vzdělávání zájmo-
vého a neformálního v úzké spolupráci a koordinaci při přípravě a prová-
dění komplexních lokálních strategií, při realizaci cílů. Partnery se staly: 
MČ Praha 17, MČ Praha Zličín, MŠ a ZŠ na území MČ Praha Řepy a Zličín, 
KC Průhon, Řepík z.s., Mensa gymnázium o.p.s., CSZS, DDM Praha 6, Sou-
kromá střední umělecká škola designu, s.r.o., Pražská taneční konzervatoř 
a střední odborná škola, s.r.o., SDH Praha 17. Všechny strany budou úzce 
spolupracovat při přípravě a provádění koncepčních dokumentů v oblasti 
vzdělávání, aktivně se podílet na plnění dohodnutých opatření v oblasti 
vzdělávání a sdílet informace o průběhu výsledků a aktivit. 
Rovněž byla navázána velmi aktivní spolupráce Pracovních skupin. Členové 
těchto skupin se podílejí na společné informovanosti, námětech na vzdě-
lávání, plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických pro-
blémů a potřeb. Skupiny jsou rozděleny podle zaměření, a to na: Předškolní 
vzdělávání + MC Řepík, Základní vzdělávání a Volnočasové aktivity. 

Mgr. Naděžda Zemanová,
Vedoucí Odboru školství a kultury

MAP PRAHA 17

Počet volných míst je omezen kapacitou 15 míst na jednu skupinu. 
Zápis bude proveden podle pořadí přihlášených zájemců 
Nabídka platí pro tyto jazyky (v závorce jsou časy začátku lekce, 
vždy 45 minut):
• Francouzština (pondělí 13.30 hod.)
• Ruština (středa 8.00 hod.)
• Angličtina začátečníci (pondělí 13.30 nebo 14.30)
• Angličtina mírně pokročilí (pondělí 15.30 hod.)
• Angličtina pokročilí (pondělí 16.30 hod.)

Zápis a bližší informace od 26. 9. 2017 od 8 hodin osobně na recepci 
Centra sociálně zdravotních služeb, Bendova 5/1121, Praha-Řepy 
nebo telefonicky na tel. 235 314 141 nebo mobil 777 575 117.

Přednost mají zájemci, kteří dosud kurz nenavštěvovali. 
Počet volných míst je omezen kapacitou 6 míst na jednu skupinu, 
celkem 4 skupiny. Zápis bude proveden podle pořadí přihlášených 
zájemců. 

Výuka  bude probíhat v CSZS, Bendova 5 / 1121, Praha-Řepy, 
vždy v úterý v odpoledních hodinách od 3. 10. 2017.

Zápis a bližší informace od 26. 9. 2017 od 8 hodin osobně na recepci 
Centra sociálně zdravotních služeb, Bendova 5/1121, Praha-Řepy 
nebo telefonicky na tel. 235 314 141 nebo mobil 777 575 117.

vyhlašuje zápis na uvolněná místa 
do jazykových kurzů pro seniory

Centrum sociálně zdravotních služeb

vyhlašuje zápis do již 15. kurzu  
výuky práce na PC pro seniory

Kurzy jsou pro účastníky zdarma díky finanční podpoře Prahy 17. Podmínkou pro zápis do kurzu je seniorský věk a bydliště na území Prahy 17.

Děkujeme, že využíváte naše služby. PhDr. Jindřich Kadlec, ředitel Centra sociálně zdravotních služeb



09/09/2017
12:00 – 20:00 HOD
PŘED KC PRŮHON
socháňova ulice

ORIGINÁLNÍ street festival s cílem 
otevřít sousedské vztahy. Neformálně, 
zábavně, zkrátka tak trochu jinak. Fakt!

KULTÚÚÚRA hudba, divadlo, 
zábavné programy pro děti, chillout 
zóna, atrakce a stánky nejen s dobrotami 
a mnoho dalšího!

ZAPOJTE SE! Rádi Vám poskytneme prostory 
a zázemí pro vaše vystoupení, stánek nebo jiný záměr, 
kterým byste rádi potěšili či oslovili své sousedy. 
Napište nám na email: dirbak@seznam.cz,  
kroupova@naturomed.cz

kurzy kdbh_zrj_A4.indd   1 18.08.17   12:03



Doprava a vznik železnice v naší obci z pohledu 145leté historie 
Letní prázdninový měsíc červenec byl ve znamení 145. výročí od zavedení 
železnice do naší obce. Provoz na trati z Hostivice na Smíchov byl zahájen 
3. července roku 1872 společností Buštěhradské dráhy a sloužila přede-
vším k dovozu uhlí z dolů do průmyslových podniků na Smíchově. Trať byla 
pro nákladní dopravu do této oblasti výhodnější než trasa Hostivice Praha 
přes Ruzyň, Dejvice. Navíc Smíchovsko, jak bylo řečeno, bylo oblastí prů-
myslu s odbytištěm právě uhlí. Na Smíchově bylo vystavěno samostatné 
nádraží oddělené od nádraží tratí od Plzně, které z větší části vlastně slou-
ží dodnes. 
Pro osobní provoz byla trať otevřena 16. září téhož roku. Trať patří k jedné 
z nejstarších v Čechách a je proslulá příkrým stoupáním, skalními zářezy 
a přemostěním hlubočepského údolí dvěma viadukty. Připomínají viaduk-
ty v rakouském Semmeringu, takže tento traťový úsek bývá často označo-
ván jako „pražský Semmering“. Na hraničním území katastru Řep a Zličína 
byla vybudována železniční stanice původně nazvaná Řepy.
Název železniční stanice Řepy se nesl od prvopočátku, tedy od roku 1872 
až do výnosu vydaného 12. listopadu 1924, kdy se změnil na Řepy - Zličín, 
ale již 22. května 1937 se dráhy vrátily k původnímu názvu Řepy. Teprve 
7. října 1951 byla při pojmenování stanice zohledněna diskutabilní a čás-
tečná katastrální příslušnost ke Zličínu (mj. kolejový trakt tvořící hranici 
mezi oběma obcemi s nádražní budovou, nacházející se však na katastru 
Řep a také z důvodu zřízení těžkého strojírenského průmyslového kom-
plexu na místě bývalé „Šamotky“ a tehdejšího velkoskladového komple-
xu Technomatu, ke kterým byly vybudovány vlečky). A vše co se zrušilo, 
se opět uvedlo nazpět, tedy na název Řepy - Zličín. Současný samostatný 
název Praha - Zličín je v platnosti až od 30. května 1976. Zdejší řepská ná-
dražní budova pochází z roku 1898 a leží v nadmořské výšce 360 m. 
Dopravní propojenost Řep s ostatními částmi Prahy se tedy díky železnici 
vylepšila, vzhledem k nárůstu počtu cestujících zlevnily i jízdenky, avšak 
hlavní spojovací komunikací přesto zůstávala především silnice. Hlavní 
řepskou osou spojující karlovarskou a plzeňskou silnici byla ulice Slán-
ská, nazývaná také ulicí „Spojovací“ či slangově domorodci „Prokopávka“. 
Ta se také napojovala na starou původní Slánskou silnici směřující přes 
Ruzyň ke Slanému. Spojnice mezi Řepy a městem byla v horní části obce, 
tedy napojení na Karlovarskou směr Břevnov, Pohořelec. Záložní zůstával 

 ovšem i spodní tah vedoucí ze Smíchova, Košíř a Moto-
la, napojující se v okolí Bílého Beránku na Plzeňskou. 
Ale Slánská silnice nebyla jedinou komunikací, kterou 
řepští využívali. Nebyla dokonce ani zdaleka nejstarší. 
Jiná starobylá a v minulosti dozajista velmi často po-
užívaná trasa, vedoucí od Berouna k Praze, je zřetelně 
vidět na katastrální mapě z roku 1840 a je zachycena 
i v mapě Státní regulační komise z roku 1929.
Ale vraťme se zpět k historii železnice a zastávek, či 
nádraží. Na celé trati od prvopočátku provozu byly 
vybudovány tři stanice, tedy Jinonice, Řepy a Cibul-
ka, která se nacházela v místech dnešní stanice Praha 
- Stodůlky. Vedení původní trati se nikdy nezměnilo 
a zůstalo do dnešní doby shodné. Pouze v různých 
časových obdobích byly zřizovány či rušeny zastávky, 
především v oblasti Cibulky. Z důvodu nízkého využití 
byla stanice tohoto názvu v roce 1877 zrušena. V roce 
1928 a 1929 byla však tato zastávka opětovně zřízena, 
pravděpodobně opět v místech dnešní stanice Praha 
- Stodůlky, a Cibulka – kolonie (současný název Praha 
- Cibulka). Dále přibyla ještě Konvářka v místě pěší-
ho přechodu do ulice Pod Děvínem a Hlubočepy za-
stávka mezi viadukty u přejezdu se Sliveneckou ulicí. 
O deset let později byla opět zrušena zastávka Cibulka 
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Drážní personál a inspektor.

Unikátní snímek dokladuje autobusový spoj Košíře - Řepy - Sobín.

Doby opravdu hodně dávné, snímek dokladující název budovy řepské 
zastávky, později nádraží.



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

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

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

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

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

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

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

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

•  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

•  !!!	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

•  DETOXIKACE	–	OČISTA	ORGANISMU	od parazitů, těžkých 
kovů, plísní, pesticidů a dalších toxických látek ze 
životního prostředí. Poradna v Obchodním centru Řepy, 
informace a objednání na	 tel.:	603	707	016

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

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

•  	 	 	 	 	 	 !!	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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BYTY, NEMOVITOSTI

•  VYMĚNÍM	OBECNÍ,	HEZKÝ	BYT	2KK	v ulici Žufanova, 
zvýšené přízemí, za větší nebo případně stejný 
s balkonem v této lokalitě. Privatizace vítána.		
	 Tel.:	731	599	706

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

•  SOLIDNÍ	ZÁJEMCE	koupí byt do 70 m2 v Praze, případně 
chatu v okrese Praha – východ/západ. Nezávazně 
nabídněte. Případné dluhy vyplatím.	 Tel.:	605	264	958

•  Garážové	stání	–	pronájem,	ulice	Zrzavého.	
	 Tel.:	602	292	798

•  Nekuřácký	pár	hledá	pronájem	menšího	čistého	
bytu	v	Praze	u	MHD. Nejlépe 1+kk do 11 tis, 2+kk nebo 
2+1 do 15 tisíc. Nastěhování nejpozději do měsíce. 
Za případnou nabídku děkuji.  Tel.:	605	845	088

•  Hledám	byt	3+kk	nebo	3+1	do ceny 17 tisíc i s poplatky, 
celkem pro 3 osoby, nekuřáky. Zařízení na dohodě, 
výhodou lodžie, ale nemusí být, preferujeme dobrý 
a čistý stav. Děkujeme.		 Tel.:	603	789	381

ZAMĚSTNÁNÍ

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

•  PŘIJMEME	VYUČENOU	KUCHAŘKU,	NÁSTUP	MOŽNÝ	
IHNED.	 	Tel.:	235	314	420
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( Cibulka – kolonie byla přejmenována na Cibulku) a byla postavena nová 
zastávka Stodůlky, která se nacházela u dnešního nadjezdu Bucharovy 
ulice.  

Mnozí, dnes ...sátiletí pamatujeme ještě doby, kdy přes, s omluvou použiji 
název „Řepské“ nádraží“, projíždělo několik rychlíků za den. Ještě těsně po 
roce 1989 jste měli možnost nastoupit do jednoho z nich a za pár málo hodin 
příjemné jízdy jste vystoupili v Karlových Varech. Bohužel i toto následně 
pominulo, vlakové spoje se zrušily a této trati „pražského Semmeringu“ hro-
zilo snad i uzavření. Naštěstí se tak nestalo a několikrát za den se touto tratí 
prohání motoráček spojující Prahu s Hostivicemi a Rudnou. Dokonce tato 
trať nedávno posloužila i v době tramvajové výluky ulice Plzeňské, a nahra-
dila spojení řepských cestujících se smíchovskou Knížecí, kde byla ukončena. 
Dnes, a to mnozí možná ani nevědí, jezdí tento motoráček dokonce z Hlavní-
ho nádraží přes Smíchov k nám a pokračuje na Hostivice. Při setkání „Porad-
ního sboru“, tedy vedení naší radnice se zástupci vás občanů zazněla jedna 
příjemná zajímavost z úst jedné zúčastněné, z úst paní Češkové, o kterou se 
s vámi rozdělím a doslovně ocituji: „Cesta z Hlavního nádraží motoráčkem 
mi trvala příjemných 32 minut, což tramvají trvá mnohem déle.“ Já ještě do-
dám. Kdo tuto cestu ještě nikdy neabsolvoval, přišel o mnoho. Napravte to! 
Cesta kolem Prokopského údolí, výhled na Prahu a Vltavu, vám určitě vezme 
dech. No a co závěrem? V polemice a sporu o název železniční stanice Řepy 
či Zličín si neodpustím snad jeden paradox. Vystoupím-li z vlaku na zastávce 
Praha – Zličín, můj první krok je na území Řep.

Jaroslav Hájek,
zástupce starostky

Jízdní řád z roku 1918 – 19 Praha Smíchov, Jinonice, Řepy, Hostivice.
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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 :)

Chcete	u	nás	inzerovat?	Napište	nám.	
Každý	4	otištěný	inzerát	je	s	50%	slevou.	

Uzávěrka	pro	příjem	inzerce	do	říjnového	vydání	je	11.	9.	2017	

Kontakt:	michaela.linhartova@praha17.cz



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

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

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

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

VETERINÁRNÍ KLINIKA

Od roku 1999

Žalanského 31/34, Praha 6 - Řepy (u kostela sv. Martina)
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SUŠÁKY, ŽALUZIE

www.bydlenijerabek.cz
+420 739 034 488

SÍTĚ PROTI HMYZU
ZASKLÍVÁNÍ BALKÓNŮ

SLEVA 
30%
z montáže

Po předložení tohoto kuponu

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

ŽALUZIE
SÍTĚ PROTI HMYZU

Dlouholetá praxe – 23 let na trhu!

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

www.har.cz 
Tel.: 777 208 491 •  E-mail: info@har.czPlzeňská 261, Praha 5 - 155 00 e-mail: office@pravnirady.infotelefon: 731 146 257

Převody nemovitostí
smlouvy
advokátní úschovy 
odhady nemovitostí

Patenty
ochrana loga
ochrana výrobku
licence

Zastupování ve 
správním řízení
dopravní přestupky
pokuty

Obchodní společnosti
zakládání
změny
obchodní smlouvy

HLEDÁ PRACOVNÍKY ÚKLIDU,  
KUCHAŘE A ELEKTRIK ÁŘE.

Požadujeme: státní občanství ČR, trestní bezúhonnost.

Nabízíme: stabilní pracovní dobu, zázemí prestižní 
státní organizace, příspěvek na stravování, místo 
pracoviště Stodůlky, 25 dní dovolené, možnost 
ubytování.

Kontakt: personal@bis.cz, 224 235 496

Bezpečnostní  
informační  
služba

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

Drahoňovského 810/1
Praha 6 - Řepy 163 00

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

www.veterinadelta.cz

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

So: 9.00–12.00
Operační hodiny:

Po–Pá: 11.30–15.00

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



NÁKUP, PRODEJ, 
PRONÁJEM 

NEMOVITOSTÍ
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Dostáváte Řepskou 17 do schránky?
Pokud tomu tak není,  

napište nám na: redakce@praha17.cz  

Z P R A V O D A J  P R A H Y  1 7  |  Č E R V E N E C - S R P E N  2 0 1 7  |  R O Č N Í K  2 3  |  Z D A R M AŘEPSKÁ
Prázdninový 

provoz úřadu

Strategický 

plán rozvoje 

MČ Praha 17

Letní otevírací 

doba knihovny

Z P R A V O D A J  P R A h y  1 7  |  Ú N O R  2 0 1 7  |  R O č N í k  2 3  |  Z D A R m AŘEPSKÁ
Strategický plán rozvoje Městské části Praha 17

Vyhlášení dotací pro rok 2017

Co čeká Řepy v letošním roce?

Řepští dobrovolní hasiči

Z P R A V O D A J  P R A h y  1 7  |  b ř e Z e n  2 0 1 7  |  R O č n í k  2 3  |  Z D A R m AŘEPSKÁ

Zápis do 1. tříd základních škol

Strategický  plán rozvoje MČ Praha 17

Jak bude MČ Praha 17 hospodařit v roce 2017

Z P R A V O D A J  P R A h y  1 7  |  D u b e n  2 0 1 7  |  R O č n í k  2 3  |  Z D A R m A

ŘEPSKÁ
Zahájení výstavby Sportovního centra Na Chobotě

Strategický plán: v dubnu on-line dotazník

Slavíme Den Země: 26. dubna

Pálení čarodějnic: 30. dubna

Z P R A V O D A J  P R A H Y  1 7  |  K V Ě T E N  2 0 1 7  |  R O Č N Í K  2 3  |  Z D A R M A

ŘEPSKÁ

Centrum psychosomatické medicíny
Memoriál Fr. Zvoníčka a L. Dlouhého: 20. 5. 2017Historický prapor z Řep prohlášen kulturní památkou
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ŘEPSKÁ
Noc kostelů: 9. 6.
Výstava Královské dělení v KC PrůhonVeřejné projednání tvorby strategického plánu: 20. 6.


