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Babí léto: 10. září 2016

Opět můžeme třídit kovový odpad

Volby do Senátu Parlamentu České republiky
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Vážení čtenáři,
po dvou měsících prázdnin opět držíte ve svých rukách vaši oblíbenou Řepskou sedmnáctku. Pevně 
věříme, že jste si během dovolených odpočinuli a načerpali tak síly do nadcházejícího měsíce. Září 
tradičně přivádí do škol nové žáky. Těm především, ale i jejich rodičům, přejeme dobré pocity při 
získávání vědomostí. Učitelkám a učitelům potom pevné nervy při jejich předávání. Doufejme, že 
zvýšení jejich platů jim přinese i úsměv na rty, a bude tak malým bonusem v jejich nelehké práci.
Září bude také pro nás všechny, občany městské části Praha 17, měsícem, kdy si po delší době zaži-
jeme volební kampaň, protože již na začátku října si po šesti letech půjdeme vybrat svého senátora 
pro další volební období. nezapomeňte na to a včas se informujte, kde a kdy budete moci potkat 
vašeho kandidáta.
kromě toho jsme pro vás připravili spoustu zajímavých článků a rádi bychom, aby vám zpestřily zá-
řijové dny, večery nebo i noci.
Vše dobré našim čtenářům – vám, přeje Redakční rada. Jan Decker

Úvodní slovo
Úřední hodiny
Úřadu mč Praha 17

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

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

Czech	POINT Španielova 1280: 
v úředních hodinách živnostenského odboru

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

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

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

Informace	na	tel.	234	683	111
nebo	www.repy.cz Aktuálně z radnice

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

PŘÍŠTÍ	ZASEDÁNÍ	ZASTUPITELSTVA	MČ	PRAHA	17	SE	KONÁ	21.	9.	2016	OD	14	HODIN.
Místo	konání:	Kulturní	centrum	PRůHON,	Socháňova	1220/27,	Praha	17	–	Řepy.
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Povolení	výjimky	z	počtu	dětí	ve	školách	zřizovaných	MČ	Praha	17
Rada vzala na vědomí důvodovou zprávu k žádostem ředitelek mateřských a základních škol 
o schválení výjimky z počtu dětí na jednotlivé třídy a souhlasila s navýšením počtu dětí na jednot-
livé třídy základních a mateřských škol pro školní rok 2016/2017.

Investiční	akce	–	požadavek	na	finanční	zdroje	z	rozpočtu	hl.	m.	Prahy	na	rok	2017	a	na	roky	
další
Rada schválila navržené investiční akce, na které bude městská část uplatňovat požadavky na fi-
nanční zdroje z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2017 a na roky další.

Smlouva	o	poskytnutí	dotace	mezi	MČ	Praha	17	a	NNO	Naděje
Rada schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi mč Praha 17 a nnO naděje na 
realizaci Terénního programu pro osoby bez domova na území mč Praha 17.

Výsledek	výběrového	řízení	„Pořízení	nového	automobilu	s	úpravou	pro	převoz	 imobilních	
osob,	Podpora	mobility	klientů	Centra	sociálně	zdravotních	služeb,	p.	o.	Praha	17	Řepy“
Rada schválila výsledek výběrového řízení na „Pořízení nového automobilu s úpravou pro převoz 
imobilních osob“, s tím, že byla vybrána nabídka firmy Autosalon klokočka Centrum a. s., Bor-
ského 876, 152 00 Praha 5.

 

Pranostiky na září
Zářijová slota – hrstka 
deště, fůra bláta.

Podzim bohatý na mlhu věští v zimě mnoho sněhu.

Na Ludmily světice 

obouvej střevíce.

Je-li na svatého Matouše pěkný den, 

mají vinaři naději na dobrou sklizeň.

Na svatéh
o Václav

a 

bývá blá
ta zápla

va.
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milí čtenáři,

léto nám bohužel skončilo, děti usedly 
znovu do školních lavic a vy zase po prázd-
ninové pauze otvíráte další číslo Řepské 
sedmnáctky. Věřím, že vám opět přinese 
spoustu zajímavých a hlavně užitečných 
informací a samozřejmě také pozvánek na 
různé akce. A těch je pro vás s nadcházejí-
cím podzimem připravena velká spousta. 
Těšit se můžete samozřejmě na tradiční Ba-
bí léto nebo třeba již třetí ročník Vinobraní 
v klášteře, ale já bych vás ráda upozornila 
na jedno důležité výročí. Během měsíce 
září budou totiž probíhat oslavy 20. výročí 
založení Domova sv. karla Boromejského 
v Řepích (podrobný program naleznete na 
str. 14). I já se samozřejmě připojuji k řa-
dě gratulantů! Těší mě, že Domov působí 
v naší městské části takovou řadu let a sa-
mozřejmě mám radost z naší dlouholeté 
spolupráce. Ráda bych také poděkovala 
sestrám boromejkám za jejich péči o ne-
mocné, o které pečují s opravdovou láskou, 
trpělivostí a porozuměním.
Také městská část chce o naše starší občany 
pečovat co nejlépe, a tak právě v blízkosti 
Domova sv. karla Boromejského vyroste 
Dům s pečovatelskou službou. V této chví-
li se zpracovává projektová dokumenta-
ce a v příštím roce by měla být zahájena 
výstavba. Věřím, že vybudováním toho-
to zařízení bude péče o seniory v Řepích 
opravdu kompletně zajištěna.

Přeji vám pohodový návrat z prázdnin 
a krásné dny babího léta.

Jitka Synková

Slovo starostky

Léto
Babí

10. září 2016 od 14:00 hod.

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

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

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

a gymnastky, jízdní oddíl MP, psovodi, policejní a hasičská technika, atrakce  
pro děti, knihovna řepy point, skvělé jídlo a pití, koncerty skupin atd.

upoutavka bab16 R17.indd   1 22.06.16   10:01

Závod pro všechny kluky
 a holky od 5 do 18 let

Triatlonová tour, která dává šanci naprosto každému dítěti. Snaží se spojit dva
rozdílné světy, které naše společnost oddělila a přitom si každý zasluhuje dostat

rovnocennou šanci. V rámci této série závodů je na každém závodě možnost
si zapůjčit kolo a vybavení, čímž dávám šanci i dětem z rodin, které si třeba nemůžou 
kolo dovolit, ale přesto by chtěly, aby si jejich děti tento krásný sport mohly vyzkoušet.

18. 9. 2016
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OTÁZKA MĚSÍCE ZÁřÍ

Téma měsíce: Pozitivní události v řepích
Co vás v naší městské části v poslední době potěšilo?

Letošní dovolenou jsem díky vnoučkovi hodně 
trávila v naší městské části a pořádně si tak užila 
dětských hřišť, laviček, klouzaček, houpaček a pís-
kovišť. když si vzpomenu, jak vypadaly před lety, 
tak jsem ráda, že máme tu možnost ovlivnit běh vě-
cí veřejných a dát postupně vše do pořádku. Copak 
hřiště, ale nový lesopark v lokalitě na Fialce, který 
jsme loni slavnostně otevírali, to je vám potěšení! 

Rodinky na procházce, tu proběhnou rekreační sportovci, výskot dětí, 

tam cvičí postarší pár balanc na kladině, u ohniště pořádá piknik v trá-
vě parta výletníků a do toho modrá obloha s pořádnou porcí přírody 
všude kolem. Stačí pár kroků a jste v úplně jiném, radostnějším světě. 
Při svých řepských toulkách s vnoučkem jsem také potkávala sousedy, 
spoluobčany, obyvatele Prahy 17. měla jsem tak možnost vyslechnout 
množství vašich názorů na řepské projekty a události a samozřejmě 
jsem ráda, že tyto názory jsou většinou pozitivní. Vždyť pro každého 
politika je kladný ohlas na jeho práci tou největší odměnou!

V období léta, resp. letních prázdnin, není konání 
akcí, ať již kulturních či sportovních, až tak inten-
zivní jako v ostatních měsících. Je to dáno přede-
vším tím, že řada lidí vycestovává na určitý čas mimo 
Prahu. O to více mne potěšilo, že v červenci do naší 
městské části opět zavítal kinobus. kinobus nabídl 
opravdu pestrý program a každý divák – občan Řep 
si jistě našel svůj oblíbený film. Večery strávené na 

louce před úřadem s kulisou hrajícího filmu považuji za relax, vytržení 

z každodenní rutiny a určitou satisfakci pro ty, kteří z jakéhokoli důvo-
du nemohou trávit léto mimo Prahu.
na otázku, co mne v Řepích potěšilo, musím odpovědět, že jsem byla 
příjemně překvapena a zároveň potěšena výsledkem revitalizace par-
teru poblíž ulice makovského. Velmi se mi líbí výtvarné pojetí a oživení 
jednotlivých laviček, za což bych tímto ráda poděkovala dětem z míst-
ních škol, které se na tom podílely. Za pozornost stojí i zakomponování 
významných letopočtů z českých dějin do chodníku. na celé revitalizaci 
oceňuji především její originalitu, kterou jí nelze odepřít. 

na začátku léta se mi narodila vnučka a to je sa-
mozřejmě ta největší radost a potěšení, jaké mě 
mohlo potkat. Jako novopečená babička jsem bě-
hem léta měla možnost si několikrát projet Řepy 
s kočárkem a musím říct, že mě potěšilo, jak jsou 
upravené a zelené. Teprve při pomalé procház-
ce s kočárkem jsem si uvědomila, kolik tu máme 
zeleně, kolik upravených záhonů a kytiček potěší 

oči kolemjdoucích. Chtěla bych poděkovat všem lidem, kteří se o ze-
leň starají a kterým není lhostejné, jak naše okolí vypadá. 

Bohdana Vilímková

Mgr. Jitka Synková ODS

JUDr. Kateřina Kaljkovićová PRO PRAHU

Za poslední dobu mě v Řepích potěšily zejména 
dvě věci. Jednak je to návrat kontejnerů na kovo-
vý odpad. Přeci jen třeba obalů od konzerv mám 
doma díky svým dvěma kocourům docela dost 
a myslím, že by měly přijít do té správné popelni-
ce, nikoliv do směsného odpadu.
kromě toho mi udělal radost kinobus, který se 
mi postaral několik červencových večerů o zába-

vu, když jsem musela část léta trávit v Praze. Byla to nejen příjemná 
zábava, ale i tak trochu nevšední zážitek a zpestření běžného dne.

Lenka Jakubská

Otázka na příští měsíc: Sport v řepích
Nabízejí řepy dostatečné sportovní vyžití?

Chcete-li se k otázce vyjádřit, kontaktujte redakci na e-mail: redakce@praha17.cz
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V	řepském	zastupitelstvu	působíte	již	
mnoho	let.	Co	vás	vedlo	k	rozhodnutí	
v	komunální	politice	pokračovat	další	
volební	období?
V podstatě nic nového, ale určitě je to snaha 
dotáhnout věci do konce. Za ty roky jsem byl 
u zrodu všeho, co se tady v Řepích budovalo, 
a tak jsem chtěl v této započaté práci rozhodně 
pokračovat. myslím, že v letech příštích měst-
skou část ještě čeká několik velmi důležitých 
projektů – typu sportovní centrum nebo Dům 
s pečovatelskou službou.

Sportovní	centrum	je	diskutovaným	
projektem	již	několik	let.	Jaký	je	váš	
názor?
Byl jsem přítomen již u prvních jednání týkají-
cích se tohoto projektu. Ten se postupem doby 
měnil a zvětšoval. myslím, že je to v pořádku 
a vše postupuje přesně tak, jak má. Jsem velmi 
rád, že k tomuto projektu máme poradce – přeci 
jen je to věc, která je nad rámec našich schop-
ností. Velmi důležité pak bude vybrat správného 
provozovatele. Samozřejmě je také otázkou, ja-
ké budou podmínky pro řepské občany. myslím, 
že v souvislosti s tímto projektem čeká na radu 
i zastupitelstvo naší městské části spousta prá-
ce a uvidíme, jak to půjde dál. Já osobně mám 
obavy zejména z financí. Je třeba dopředu hod-
ně přemýšlet, jaká jsou rizika tohoto projektu, 
a to i přesto, že jsem přesvědčen, že je tento 
projekt dobrý a rozhodně mu fandím! každý 
kdo investuje, by si ale měl uvědomovat možná 
rizika, která mohou nastat. A tady je třeba to 
dávat do souvislosti s rozpočtem městské čás-
ti a počítat s tím, že bude třeba něco dotovat, 
např. provoz bazénu. Až jednou dojdou finan-
ce z prodeje bytů, je otázka, jaká bude realita 
potom. A v tomto ohledu to až tak optimisticky 
nevidím. na to, že máme tak krásné Řepy, mu-
síme uvažovat, zda jsme všechny služby schopni 
financovat z vlastního rozpočtu. Pevně chci vě-
řit, že ano.

Druhým,	také	velkým	záměrem,	je	výstavba	
Domu	s	pečovatelskou	službou…
na přípravách tohoto projektu se velmi svědomi-
tě pracuje. komise, která to má na starosti, nás 
zve na setkání a podrobně nás informuje o všech 
novinkách, které se tohoto tématu týkají.  ne-
dávno jsme měli zasedání, kde byly prezentová-
ny informace z jiných podobných zařízení, která 
naši zástupci navštívili. Jsem přesvědčen, že 
přesně takto by komise měly pracovat a předá-
vat podrobné informace. Všechno má svůj čas 
a průběh, jedná se o velkou investici a je třeba 
vše řádně promyslet.

Jste	v	zastupitelstvu	již	dlouho.	Co	se	za	tu	
dobu	změnilo?
Jsem nejen řepský zastupitel, jsem hlavně řep-
ský občan. V Řepích žiji já i celá moje rodina 
a Řepy se bezpochyby mění k lepšímu. A to také 
díky privatizaci bytového fondu. myslím, že za 
dobu mého působení v zastupitelstvu jsme hos-
podařili slušně, investovali jsme do školství, do 
zdravotnictví, do různých objektů, např. kultur-
ní centrum Průhon či Sokolovna. mohu napočí-
tat spoustu povedených projektů, Řepy jsou roz-
hodně příjemným místem pro bydlení. Je však 
třeba se ale stále dívat dopředu a přemýšlet jak 
hospodařit i nadále. Z mého pohledu předsedy 
školské a kulturní komise jsou velmi důležitými 
kapitolami školství, zdravotnictví, kultura a ty 
si určitě zaslouží, abychom je dotovali. Jsou to 
věci, které nevydělávají, ale je třeba na ně pa-
matovat.

Je	naopak	v	Řepích	něco,	co	by	se	mělo	
zlepšit?
Samozřejmě – ne všechno se vždy povedlo a urči-
tě jsou věci, které nás trápí. V této souvislosti 
bych určitě zmínil protihlukový tunel při ulici 
Slánská, to je v současnosti velký problém, který 
je třeba řešit. Pak ještě bohužel musím zmínit 
nepovedenou revitalizaci hřiště v Laudově uli-
ci. musím říct, že tam dodnes nenastaly žádné 
slibované změny. mluvil jsem se zástupci města 
i architekty, ale zatím k nápravě nedošlo.
Velmi žalostný je také stav řepských chodníků. 
Vím, že to není majetek obce, ale situace je velmi 
špatná (což ví každý, kdo po Řepích chodí pěšky) 
a je otázka co s tím? na co čekat? Stav je čím dál 
horší. myslím, že na tomto problému by mělo za-
pracovat zastupitelstvo i rada.

Přál	byste	si	něco	změnit	přímo	na	jednání	
zastupitelstva?
Jednání zastupitelstva probíhá podle pravidel. 
Rád bych však, kdyby se zvýšila účast občanů. 
mám pocit, že lidé se neangažují, že je nezajímá, 
co se v zastupitelstvu děje, co nového se v Ře-
pích chystá, jaké projekty a novinky nás čekají... 
možná v tom hraje roli i doba konání. Ale mám 
pocit, že lidé přijdou pouze v případě, že se jed-
nání týká přímo jejich domu. myslím však, že je 
třeba se zajímat i o velké a důležité projekty, do-
jít na jednání zastupitelstva a ptát se.

Žijete	v	Řepích	už	hodně	dlouho,	co	se	vám	
tady	hlavně	líbí?
Řepy jsou příjemná městská část, která se za po-
slední roky velmi vylepšila. Oceňuji dobrou ob-
čanskou vybavenost i dopravní dostupnost. Pro-
to jsem tady spokojený. k tomu přispívá i moje 
práce, kterou zde v Řepích vykonávám mnoho 
let, a i to, že v mé blízkosti žije celá moje rodina. 
Jsem spokojen zkrátka ze všech stran.

Děkuji za rozhovor.
Radka Sálusová

Otázky pro zastupitele Antoina Katru
V dnešním rozhovoru vám představíme MUDr. Antoina Katru, který je členem našeho zastupitelstva již třetí volební období. 

MUDr.	Antoine	Katra		
(nezávislý	za	TOP	09,	62	let)
•  Lékař otorhinolaryngolog – léčí nemoci 

ušní, nosní a krční.
•  Spokojený děda, má pět vnoučat – Tomá-

še, Daniela, Antoina, nelu, Sofii.
•  Pochází z Libanonu, V čechách žije 

od roku 1974, v Řepích od r. 2000.
•  Záliby: procházky starou Prahou, dobrá 

káva, aktivity s vnoučaty.

Foto: -ras-
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Děti ze ZUŠ Blatiny ozdobily svou lavičku zvířecími motivy na 
pestrobarevném podkladu. Najdeme zde jak zvířata reálná, tak i bájného 
okřídleného koně.

Hurá na prázdniny – Loučení se školou
hurá na prázdniny aneb Loučení se školou – tedy akce pro celou rodinu 
proběhla 23. června v lesoparku na Fialce. V rámci odpoledne byla také 
vyhlášena soutěž pro řepské školy o nejhezčí betonovou lavičku, kterou 
žáci pomalovali. Soutěž probíhala již vlastně od května, kdy dostaly řepské 
školy možnost dle vlastní kreativity pomalovat jednu z betonových lavi-
ček v zrekonstruovaném řepském parteru poblíž ulice makovského, kde si 
skvělá díla našich dětí můžete dnes prohlédnout.
každá lavička je velkým originálem, každá ze škol ji pojala dle svého uvá-
žení a ojedinělého nápadu. Soutěž vyhodnocovali členové Redakční rady 
a nebylo vůbec snadné vybrat vítěze. První místo v soutěži nakonec získala 
lavička žáků ze ZŠ Jana Wericha (kterou vidíte na titulní stránce tohoto 
čísla časopisu).
Veselé odpoledne v lesoparku však kromě vyhlášení soutěže přineslo ta-
ké spoustu zábavy – plnily se zde úkoly, soutěžilo se, hrála kapela nemo 
a všem dětem zpestřil horké předprázdninové odpoledne příjezd hasičské-
ho vozu, který nabízel příjemné osvěžení v podobě studené sprchy.

-ras-

Děti ze ZŠ genpor. Fr. Peřiny, pracoviště Laudova, pojaly svou lavičku ve 
stylu ZOO. Z jedné strany ji zdobí „jejich lachtan“, z druhé strany plameňák, 
had a hroch.

Žáci ze ZŠ genpor. Fr. Peřiny, pracoviště Socháňova, našli pro svou lavičku 
inspiraci mezi řepskými významnými budovami. Jejich lavičku tedy zdobí 
Domov sv. Karla Boromejského, kostel sv. Martina, budova úřadu a jejich 
škola.

Celé odpoledne nabízelo zábavu jak dospělým, tak zejména dětem. Pro ně 
byly připraveny rozličné soutěže s plněním rozmanitých úkolů a řešením 
kvízů. Báječnou tečku za celým odpolednem udělalo hasičské auto, které 
přivezlo osvěžující sprchu.

Foto: -ras-

Foto: -mish-

Foto: -mish-

Foto: -mish-
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S námi budou řepy Happy
Koncem června byla vyhodnocena mladší kategorie dětí v soutěži s veselým názvem „S námi Řepy budou Happy“, kterou 
vyhlásila společnost Optimis, jejíž stěžejní činností je správa majetku hlavního města Prahy svěřeného Městské části Praha 17 
a smluvní firma Happy sport. Soutěž oslovila řepské děti, které měly za úkol namalovat, jak Řepy mohou vypadat za sto let. 
O podrobnostech této netradiční soutěže jsem si povídala s hlavní organizátorkou Naďou Urbanovou.

Jak	vznikl	vůbec	nápad	na	vyhlášení	soutěže?
Spravujeme v Řepích bytový fond, chodí k nám většinou dospělí lidé 
a mnozí z nich přichází i s dětmi. S jednatelem společnosti Optimis nás 
napadlo, že když sem přichází tolik dětí, měli bychom něco vymyslet i pro 
ně. Staráme se hlavně pořád o dospělé, kterým se snažíme vycházet vstříc 
a zlepšovat jejich bydlení, staráme se o jejich byty a pomáháme jim. Ale 
stejně tak by bylo dobré udělat něco pro děti.
Dnešní děti jsou převážně u počítačů a moc se nehýbají, tak jsme si říkali, 
že by bylo dobré vymyslet něco, co se týká sportu a něčeho co je baví.
Já sama mám doma osmiletou dceru a vím, že ráda maluje, tak jsme si 
řekli, že by bylo fajn udělat nějakou výtvarnou soutěž. 

Jak	se	nápad	vyvíjel	dál?
V době, kdy jsme začínali soutěž vymýšlet, přišli majitelé z firmy happy 
sport, kteří tehdy zařizovali nově obchod dole na Plzeňské ulici a potřebo-
vali radu ohledně pozemků. Jejich žádost jsme vyřídili a napadlo nás zkusit 
domluvit nějakou spolupráci, protože oni mají půjčovnu lyží a snowboar-
dů. naším záměrem bylo udělat soutěž, ve které by děti byly odměňovány 
nějakými sportovními cenami. Firma happy sport nám vyšla velmi vstříc 
a vymyslela slevové kartičky, které následně dala do škol a školek, které 
se účastnily naší soutěže. Díky těmto kartičkám si děti mohou půjčovat 
sportovní vybavení se slevou, sleva se také vztahuje na koupi nových věcí.

To	byla	jediná	cena?
Vítězům jsme chtěli dát hmotné dárky – na hlavní cenu pro vítěze jsme se 
složili tady ve firmě. Zástupci happy sportu nám pomohli tím, že dodali 
tašku s reklamními předměty, ve které byla třeba reflexní vesta na kolo, 
batůžek, pastelky, omalovánky, trička, sladkosti…

Kolik	obrázků	se	vám	vlastně	sešlo?
Obrázků bylo moc, sešlo se jich téměř tři sta. Samozřejmě se nezapojily 
všechny děti, ale měli jsme kategorie předškoláků, první a druhý stupeň. 
Potěšilo nás, že se zapojili třeba i osmáci a deváťáci.

Který	obrázek	vyhrál?
Vybrat obrázky, které bychom ohodnotili, bylo velmi těžké. Shodli jsme se 
však bez problémů na prvním místě – Domy, které se umí přemísťovat – to 
byl skvělý nápad, krásně barevně provedený!
Vítězkou v kategorii předškoláků se tedy stala pětiletá slečna Jana Javůrko-
vá z mateřské školy Pastelka. Před předáváním cen jsme se byli zeptat pří-
mo ve školce, jaká výhra by malou Janu potěšila. A dostali jsme tip od paní 
učitelky na princeznovské šaty. Takže jsme koupili šatičky Elsy z Ledového 
království, které Janě udělaly velkou radost. Oceněno bylo ještě pět dětí, 
které namalovaly dle našeho výběru nejzajímavější obrázky a ty pak dostaly 
právě cenu od sponzora, tedy firmy happy sport. Ocenění mělo mezi dětmi 
velký úspěch, ani jsem nečekala, že děti budou tak bezprostřední a šťastné.

Plánujete	nějaké	pokračování	soutěže?
Soutěž jsme vyhlásili v březnu. Ceny jsme menším, předškolním dětem pře-
dávali před prázdninami, těm větším ceny předáme na podzim, když bude 
začínat již pomalu zimní sezóna. Spojíme to opět s happy sportem, plánu-
jeme, že by při této příležitosti bylo možné udělat třeba soutěž na běžkách 
na trávníku. happy sport dá opět do škol slevové kartičky a plánujeme, že 
nějakou další soutěž pro děti uspořádáme i v příštím roce.
Zatím nevíme s jakým tématem, ale v soutěžení chceme určitě pokračovat. Věří-
me, že by tahle naše spolupráce mohla pomoci dětem poznat zimní sporty, pro-
tože ne všichni rodiče mají dostatečné finanční prostředky dětem lyže opatřit.

Děkuji za rozhovor, Radka Sálusová
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Nebezpečný odpad
V rámci organizovaného mobilního sběru nebezpečných odpadů mo-
hou občané, prostřednictvím obsluhy vozidla, bezplatně odevzdat 
k odstranění následující druhy nebezpečných odpadů: 

✗	  rozpouštědla 

✗	  kyseliny 

✗	  zásady 

✗	  fotochemikálie 

✗	  pesticidy 

✗	  zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti (teploměry) 

✗	  olej a tuk (kromě jedlého) 

✗	  barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice 

✗	  detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky) 

✗	  léčiva 

✗	  baterie a akumulátory 

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

Trasa	A			8.	9.	(čtvrtek)

•  ul. Žalanského (parkoviště u Penny Marketu) 15.00 – 15.20

•  křižovatka ul. Severýnova – kolínova  15.30 – 15.50

•  křižovatka ul. Žalanského – ke kaménce 16.00 – 16.20

•  ul. čistovická (parkoviště proti autosalonu OPEL) 16.30 – 16.50

•  křižovatka ul. Opuková – Boršovská 17.00 – 17.20

•  křižovatka ul. Třanovského – čistovická 17.30 – 17.50

•  křižovatka ul. ke kulturnímu domu – Opuková 18.00 – 18.20

•  křižovatka ul. k motolu – čistovická 18.30 – 18.50

Ing. Jaroslava Hrdličková,
Odbor životního prostředí a dopravy

NVelkoobjemové 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	
bude	koordinovat	ukládání	odpadů.	VOK	nebudou	na	daném	sta-
novišti	zůstávat	přes	noc.
VOK	jsou	financovány	z	prostředků	Magistrátu	hlavního	města	Prahy.

ZÁŘÍ

•				 7.	9.	Parkoviště	u	objektu	Bílý	Beránek	(Šímova	ul.)

•				 8.	9.	Parkoviště	Hofbauerova	x	Žufanova

•			14.	9.	Křižovatka	ul.	Laudova	x	K	Trninám

•			15.	9.	Parkoviště	v	ul.	Na	Moklině	(u	rest.	U	Hasiče)

•			22.	9.	Ke	Kulturnímu	domu	x	U	Boroviček

•			23.	9.	Parkoviště	u	objektu	Bílý	Beránek	(Šímova	ul.)

•			29.	9.	Parkoviště	Drahoňovského

•			30.	9.	Parkoviště	Hofbauerova	x	Žufanova

ŘÍJEN

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

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

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

Co	nelze	odložit	do	VOK
✗			směsný	komunální	odpad, který lze vhodit do běžné sběrné 

nádoby (popelnice, kontejneru) 

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

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

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

✗			stavební	suť

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

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

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

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

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

Ing. Jaroslava Hrdličková,
Odbor životního prostředí a dopravy

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

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

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

Termín	a	místo	přistavení	MSD

17.	9.	(sobota)	8	–	14	hod.	– parkoviště Drahoňovského

1.	10.	(sobota)	8	–	14	hod.	–  ke kulturnímu domu x U Boroviček

Ing. Jaroslava Hrdličková,
Odbor životního prostředí a dopravy
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Kam s bioodpadem

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

Do bioodpadu a tím i do biovoku nepatří: zbytky jídla (tzv. gastroodpad), jed-
lé oleje, kosti, maso, uhynulá zvířata, znečištěné piliny a hobliny, biologicky 
nerozložitelné odpady apod.
Biovoky jsou financovány z prostředků magistrátu hlavního města Prahy.

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

Ing. Jaroslava Hrdličková, 
Odbor životního prostředí a dopravy

Stanoviště	BIOVOK:

•	11.	9.	(ne)		 9	–	12	hod. – na moklině (u restaurace U hasiče)  
•	25.	9.	(ne)	13	–	16	hod. – k Trninám x Laudova

Přistavované kontejnery budou s obsluhou.

Přehled rozmístění nádob na kov

 1 Galandova 1235 – 1238

 2 čistovická X Boršovská

 3 k Trninám x Laudova

 4 makovského 1224

 5 Španielova č. 1297

 6 Vondroušova 1210

 7 Vondroušova 1167

 8 Bazovského 1228

 9 Žufanova x Španielova

10 mrkvičkova 1356

11 Podkrkonošských tkalců x na Bělohorské pláni

12 Španielova 1277

13 nevanova 1063 – 1068

14 na Fialce II

15 na Chobotě 1343 – 1345

Bc. Eva Soukupová,
Odbor životního prostředí a dopravy

Opět můžeme třídit kovový odpad z domácnosti

hlavní město Praha se připravuje na plošné zavedení sběru bioodpadů na 
území celého města. Součástí bude propojení poplatku za svoz směsné-
ho komunálního odpadu s platbou za svoz bioodpadů. Svoz bioodpadů lze 
již dnes objednat jako samostatnou službu, která je hrazena samostatně 
společnosti Pražské služby, a.s. Zároveň hl. m. Praha a její městské části 
podporují individuální kompostování občanů a firem, jako nástroj pro 
předcházení vzniku odpadů. Vytříděný biomateriál se tak nemusí stát od-
padem, pokud je svépomocně zkompostován. Spolek Ekodomov realizuje 
projekt kompostuj.cz – informační podpora občanů, jehož cílem je podpo-
řit informovanost o možnostech individuálního kompostování a zároveň 
podpořit zavádění sběru bioodpadů. 
Za tímto účelem vás zveme na seminář „Třídím	 BIOmateriál“, který se 
uskuteční dne 6.	října	2016	od	17	hodin	v	KC	Průhon.
Seminář je zaměřen především na organizace zřizované městskými část-
mi, pro pracovníky Odboru životního prostředí, vedoucí pracovníky firem, 

 odpadové hospodáře firem, bytová družstva a společenství vlastníků, kte-
ří si sami organizují odpadové hospodářství a další pracovníky, kteří ve fir-
mách nebo jiných organizacích řeší environmentální strategie a zavádějí 
kompostování nebo svoz bioodpadů.
náplní semináře je informovat účastníky o připravovaných změnách v od-
padovém hospodářství a prodiskutovat postup rozšíření systému třídění 
o biologicky rozložitelnou složku směsného komunálního odpadu. 
S ohledem na konzultační formát semináře, je kapacita navržena na 
20 osob. Seminář se uskuteční při minimální účasti 10 osob. Účast proto 
prosím potvrďte prostřednictvím formuláře na http://www.kompostuj.cz/
projekt-kompostujcz/seminare-konzultace/. 
Seminář je pro návštěvníky zdarma a jeho předpokládaná délka je 1,5 ho-
diny.

Bc. Eva Soukupová,
Odbor životního prostředí a dopravy

Seminář „Třídím BIOmateriál“ – 6. října 2016

Pražské služby nově rozvezly po Řepích kontejnery na kovový odpad o obje mu 1100 l. Pro Řepy bylo Pražskými službami  vyčleněno 15 ks kontejnerů 
s termínem rozestavění k 1. 8. 2016. Jelikož jsou nádoby větší, než byly původní popelnice na kovový odpad, nejsou rozmístěny u všech separací 
v  městské části. Cílem při rozmístění nádob bylo zachování jejich rovnoměrné dostupnosti všem uživatelům. 
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	Jak	jste	se	dostal	do	řepské	knihovny?
knihovnictví jsem vystudoval na Filosofické fakultě University karlovy a do 
Řep jsem se vlastně dostal úplnou náhodou. Během mého magisterského stu-
dia přišla do školy nabídka, zda by nějaký student nechtěl pomoci při revizi 
a stěhování knihovny – to se knihovna stěhovala z Jiránkovy ulice sem. Tehdy 
mě to oslovilo, takže jsem této nabídky využil. když byla knihovna přestěhova-
ná, nebyl tady knihovník. Takže jsem zde zůstal. nejdříve jsem ještě chodil i do 
druhé práce, tam jsem ale dal výpověď a nyní působím jen tady.

Co	vás	přivedlo	ke	studiu	knihovnictví?
Vlastně úplně přesně nevím. Po gymnasiu jsem přemýšlel kam se vydat dál, 
věděl jsem s určitostí, že by to měl být humanitní obor. Přemýšlel jsem 
o studiu historie, ale nakonec zvítězilo knihovnictví. možná v tom sehrálo 
roli i to, že moje máma v té době pracovala v knihovně. Ale od malička 
jsme doma měli hodně knížek a máma pracovala vždy v knihkupectví nebo 
v knihovně. Asi se to na mně nějak podepsalo.

Co	vás	na	této	práci	nejvíc	baví?
Asi ten kontakt s lidmi. člověk pozná spoustu lidí. hlavně tady v Řepích je 
sice poměrně velká komunita lidí, kteří do knihovny chodí, ale těch, kteří 
chodí pravidelně, je jen asi pár set, takže se s mnohými znám, povíme si 

co je nového… nechci, aby to znělo ošklivě, 
myslím to v pozitivním slova smyslu – ale ono 
to tady má trochu vesnický nádech. kdybych 
pracoval v městské knihovně, kde je fluktua-
ce lidí mnohem větší, tak je to něco jiného.

Podílel	jste	se	na	vybudování	místní	
knihovny,	v	čem	vidíte	její	hlavní	
klady?
To je podobné jako u všech menších kniho-
ven – ty vnitřní procesy, jako je třeba nákup 
nových knih, jsou mnohem jednodušší. když 
přijde čtenář, který shání nějakou knihu – 
a je to kniha, která se nám sem tematicky 
hodí, nikoliv třeba odborná kniha o zoolo-
gii – tak jsme schopni ji do týdne sehnat. 
Jsme čtenářům blíž než ty větší knihovny. 

Jaký	je	váš	názor	na	knihy,	
které	právě	vychází?	Je	v	Česku	
dostatek	kvalitních	knih?
Já myslím, že určitě ano. V česku obecně 
je knižní trh jeden z největších – v pomě-
ru k počtu obyvatel samozřejmě. Z tohoto 
pohledu je počet knih, které tady vychází 
poměrně vysoký. Samozřejmě větší je trh 
v německu nebo ve Velké Británii, ale my 
budeme v těsném závěsu.

Myslíte,	že	lidé	dnes	čtou	dostatečně?
Pořád nám přibývají noví čtenáři, takže já doufám, že ano.

Jaká	je	situace	mezi	dětmi?	Spousta	dětí	sedí	doma	u	počítače.	
Chtějí	také	číst?	Děláte	něco	proto,	abyste	je	ke	knížce	přitáhli?
myslím, že děti čtou, akorát je nebaví číst klasiku jako je němcová a jinou 
povinnou literaturu. Dnes ale vychází spousta knížek třeba o youtuberech 
nebo počítačových hrách, které děti zajímají. Podle mě není důležité, co 
to dítě čte, ale že čte, že se naučí pracovat s textem. Takže my se kromě té 
školní četby snažíme nakupovat i knihy, o kterých si myslíme, že by děti 
mohly bavit. 

O	co	je	mezi	lidmi	obecně	největší	zájem?
Určitě vedou detektivky, velký zájem je o historické romány, případně také 
o historické detektivky. český autor Vlastimil Vondruška – to je dlouhodobě 
nejpůjčovanější autor v českých knihovnách. Píše velkou spoustu knih, vydal 
jich jistě přes padesát a to jsou knihy, které jsou neustále rozpůjčované.

Co	děláte	za	akce	pro	čtenáře?
kromě půjčování knížek pro děti ze základních škol a školek pořádáme ex-
kurze do knihovny, kde se děti seznámí s tím, jak to u nás funguje a roz-
dáme jim přihlášky na první rok zadarmo. Snažíme se tím přilákat děti 
ke čtení.
Pro dospělé zde máme projekt „Listování“ – tedy projekt scénického čte-
ní, které dělá Lukáš hejlík. Je to minimalistické divadlo, hlavní rekvizitou 
je ta kniha. Teď naposledy jsme tady měli Roberta Fulghuma. Přijel autor 

Knihovna by neměla být jen skladištěm knih
Pokud navštívíte naší knihovnu v Řepích, která sídlí v přízemí KC Průhon v Socháňově ulici, uvítá vás usměvavý knihovník 
Martin Roith. A právě s ním jsem si povídala nejen o knížkách, ale o všech možnostech, které řepská knihovna čtenářům nabízí.

martin Roith (26 let)
•  knihovníkem v Řepích je od září 2014.
•  Záliby: silniční cyklistika, historie

Foto: Michaela Dvořáková



osobně a musím říct, že to byl veliký úspěch. Jinak se snažíme shánět au-
tory na různé besedy. Tam je to složitější, protože žádaní autoři mají volné 
místo v kalendáři až tak za rok. Zatím nechci prozradit jméno, ale na jaro 
máme připraveného jednoho velmi zajímavého autora!

Jak	se	vám	sem	vůbec	povedlo	dostat	takovou	osobnost	jako	je	
Robert	Fulghum?
Listování u nás bylo již několikrát. několik měsíců před tím než Robert 
 Fulghum přijel, jsem četl rozhovor s Lukášem hejlíkem, autorem projektu.
Ten uváděl, že na červen plánuje turné s Fulghumem, tak mě napadlo se 
zeptat – a vyšlo to, přijeli. Původně jsem myslel, že pro ně Řepy nebu-
dou zajímavým místem, ale ukázalo se, že setkání dělají v daleko menších 
knihovnách než je ta naše.

V	září	začíná	školní	rok,	na	co	se	můžeme	na	podzim	těšit?
hned na začátku září se koná Babí léto, takže tam budeme mít open air 
knihovnu, budeme přímo na místě půjčovat knihy a budeme tam mít i re-
gistraci čtenářů za zvýhodněné ceny.
když jsme přemýšleli jakým způsobem rozšířit služby pro čtenáře, vymys-
leli jsme novou službu, kterou budeme spouštět od září – chceme oslovit 
lidi, kteří ze zdravotních důvodů nemohou osobně do knihovny přijít. Jed-
nou měsíčně budeme dělat rozvoz knih tady po Řepích lidem, kteří mají 
například ZTP nebo si nejsou schopni sami pro knížky přijít. Tato služba 
bude pro čtenáře zdarma. Jediné co k tomu potřebují je průkazka k nám 
do knihovny.
Pokud jde o děti – rozhodně chceme pokračovat v  exkurzích, o které byl 
velký zájem. když se to dostalo do povědomí, tak několik měsíců před 
koncem školního roku bylo stále plno. Exkurze směřujeme na úterý a na 
čtvrtek, kdy je knihovna dopoledne zavřená a je tu tedy klid a prostor na 
to věnovat se dětem.
Také pokračuje čtenářská soutěž pro děti. některé knihy z našeho fondu 
jsou označeny perlou na hřbetě. když si děti takovou knihu půjčí, tak 
k ní dostanou otázky, které je nutí víc se zabývat textem a textu porozu-
mět. když otázky zodpoví správně, dostanou perlu, kterou si pověsí tady 
v knihovně na šňůrku, a my budeme na konci roku vyhlašovat nejlepšího 
lovce perel.

Navýšil	se	počet	čtenářů	se	změnou	místa?
když se knihovna přesunula sem z Jiránkovy ulice, bylo to velmi znát na po-
čtu čtenářů. V době, kdy knihovna byla v Jiránkově, měla asi 400  aktiv ních 

čtenářů, teď máme zhruba 1100 aktivních čtenářů, celkový počet přihlá-
šených lidí je asi 2000.
Snažíme se, aby knihovna měla přívětivější pracovní dobu a byla přístupná 
i lidem, kteří chodí normálně do práce. Dřív byla knihovna otevřena do 
večera jen jednou týdně, nyní jsme tady do večera každý všední den.

Navýšil	se	také	knižní	fond	s	tímto	přesunem?
Paradoxně knihovna v Jiránkově byla větší a na počet knih byl fond větší 
tam. Spoustu knih jsme ale vyřadili, buď byly ve stavu nepoužitelnosti, 
nebo již nebyly aktuální. Ročně nakupujeme přes tisíc knížek a snažíme 
se vybírat tituly, které lidi zajímají. nové tituly nebo třeba i klasiku, která 
tady chyběla. neřekl bych, že se fond rozrostl, ale určitě je kvalitnější. Byl 
to krok správným směrem, dle statistik je vidět, že si tyto knihy lidi víc 
půjčují. nemyslím, že by knihovna měla být skladištěm knih, naopak by 
tam měly být knížky, které jsou aktuální.
např. Padesát odstínů šedi – to byl veliký hit, který jsme měli několikrát, 
ale dnes si to už nikdo nepůjčuje. Takže jsme knihy vyřadili a máme tu už 
jen jeden exemplář.

Knihovna	se	také	zapojila	do	projektu	Metropolitní	knihovny.	
Jak	tento	projekt	funguje?
V praxi to znamená, že lidi u nás mohou vracet i knihy z městské knihovny – 
jejíž nejbližší pobočky jsou na Smíchově, Lužinách nebo Petřinách, ale 
přeci jen všechno to je trochu z ruky. Takže lidi mohou knihu vrátit u nás 
a nemusí jezdit do centra, my vrácené knihy hned odepisujeme z jejich 
konta v městské knihovně.
V posledním půl roce to funguje i naopak – takže knihy půjčené u nás mo-
hou vracet na jakékoliv pobočce městské knihovny.

Co	ještě	nabízíte	čtenářům?
kromě půjčování knížek, tady půjčujeme i tablety. Zájemci zde najdou 
denní tisk, je zde k dispozici několik časopisů napříč spektrem – např. va-
ření, nějaký dámský časopis, publicistika… nabízíme i výbornou kávu.
Samozřejmě všechny čtenáře zveme na besedy a již zmíněné „Listování“. 
na jaře jsme tady měli besedu s Ladislavem Ziburou, což je facebookový 
fenomén poslední doby. Byl o to velký zájem, takže podobnou besedu nyní 
domlouváme i na podzim. minule to bylo o Turecku a Izraeli a nyní to bu-
de o Tibetu. Přednášky jsou netradiční a hodně humorné, takže všechny 
srdečně zvu.

Děkuji za rozhovor, Radka Sálusová
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Soutěž je určena pro všechny věkové kategorie 
– nezáleží tedy, zda jste dítkem 

z mateřské školky či seniorem. 
Jedinou podmínkou je chuť 

něco tvořit a dobrý nápad J

ŘEPSKÁ vyhlašuje novou soutěž pro všechny čtenáře!!!

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

Výročí genpor. Františka PeřinyUmění řepských řidičů
Řepské Smart City

Uzávěrka pro příjem příspěvků je 30. 9. 2016.

„ŘEPSKÝ POTOK“

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

Vaše příspěvky můžete doručit buď osobně 
či poštou do redakce, Žalanského ul. 291/12b 
nebo e-mailem na adresu: redakce@praha17.cz

      Těším
e se na vaše příspěvky!

Pro vás všechny soutěživé vyhlašujeme téma: 

„ŘEPSKÝ POTOK“ a necháváme jen na 

vašem uvážení, jakým způsobem toto téma  

ztvárníte. Můžete zaslat fotografii, namalovat  

obrázek, napsat báseň, povídku či fejeton… 

Fantazii se zkrátka meze nekladou!



vOLBY
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Evropa není 
bez chyb, ale 

je to naše 
budoucnost

Prof. Václav 
Bělohradský

Vraťme politice smysl !

Volby do senátu 
7. a 8. října 2016

www.vaclavbelohradsky.cz

 www.twitter.com/DvorakJDp www.stranaprav.cz

	Podporuji	prezidenta	
	 Miloše	Zemana	a	jeho	politiku

	Bráníme	českou	identitu

	Volte	svého	senátora	z	Řep

Jaroslav Dvořák
Váš kandidát do Senátu

CHCEME 

LEPŠÍ 
ČESKO

Vlastimil 
HarapesAndrej

Babiš

VOLBY DO SENÁTU Praha 6



Cílem AT (alko-toxo) poradny je poskytování pomoci lidem, kteří se po-
týkají s problémy zneužívání návykových látek.
AT poradna nabízí individuální, rodinnou a partnerskou psychoterapii, 
a další prvky patřící do práce AT poradny. Poskytuje také poradnu for-
mou e-mailového kontaktu, telefonickou psychoterapeutickou, konzul-
tační, podpůrnou službu. Zdarma provádíme toxikologické testy a testy 
na alkohol pro klienty z Prahy 17.

Provoz poradny je každý čtvrtek, včetně svátků, v době od 17 do 23 ho-
din.
Služby jsou poskytovány na základě zájmu klienta, který službu kontak-
tuje telefonicky, e-mailem či osobně. kontakty s klienty jsou důvěrné 
a musí být prováděny diskrétně. Za rok 2015 navštívilo opakovaně naší 
službu či nás kontaktovalo přes 2952 kontaktů, a to prostřednictvím 
183 klien tů naší služby. Značná část klientů dochází do AT poradny opa-
kovaně a delší časové období.

AT linka poskytuje anonymní telefonickou krizovou intervenci: Splňu-
je cíle krizové telefonické intervence aktuální stabilizací klienta, sní-
žení nebezpeční prohlubující se krize atd. a cíle perspektivní – pro-
pracování blízké budoucnosti, směrování k řešení atd. Telefonická 
intervence splňuje možnost okamžité anonymní konzultace. klient 
nemusí vystoupit z anonymity. Služba je poskytována každý čtvrtek 
od 8 do 23 hodin.
Během roku 2015 využilo nabídku služeb AT linky více než 1 283 klientů 
telefonickou či e-mailovou podobou kontaktu.

Centrum sociálně zdravotních služeb se představuje
AT	linka	a	AT	poradna

INfORmuJEmE
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Vážení čtenáři, 
budeme velmi rádi, když se na nás obrátíte. Veškeré informace získáte u našich kolegů na recepci v Bendově ulici 1121, Praha 17 v pracovní době  
pondělí – pátek od 7 do 15.30 hod. (pondělí a středa do 17.30 hod.) nebo telefonicky na číslech 235 314 141 nebo mobil 777 575 117, případně  
emailem na cszs@iol.cz. PhDr. Jindřich Kadlec, ředitel CSZS

Opustila nás Jana Tvrdková
Paní Jana Tvrdková nás 3. července nečekaně opustila. 
Její skon nás všechny velmi zaskočil. Byla zakladatelkou 
a dlouholetou členkou našeho Klubu seniorů 
Průhon a 15 let jeho předsedkyní. Byla velmi aktivní 
představitelkou všech akcí, ať už se jednalo o společné 
rekreace, výlety, sportovní aktivity nebo pomoc při 
dobročinných akcích. Velmi 
ráda tancovala na parketu, 
byla vždy plná životního 
optimismu a elánu. A tak 
i v našich srdcích zůstane.

Klub seniorů Průhon

 
 

 
 

 
 
 
 
Městská část Praha 17,  

 
Centrum sociálně zdravotních služeb a  

 
Česká asociace pečovatelské služby  

 
Vás srdečně zvou na „Den sociálních služeb Prahy 17“ 

 
Setkání se uskuteční pod záštitou starostky MČ Praha 17 

Mgr. Jitky SYNKOVÉ 
 
 

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

 
Program: 

 
15.00 – 15.15 Slavnostní zahájení 

Mgr. Jitka Synková, starostka MČ Praha 17 
PhDr. Jindřich Kadlec, ředitel CSZS a předseda ČAPS 
 

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

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

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

 
16.30 – 16.45 Tvorba Strategického plánu Prahy 17 

Jiří Masopust, zástupce starostky MČ Praha 17 
 

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

 
17.30 – 18.00 Diskuze, ukončení setkání       

A	kde	nás	najdete?		

Socháňova 1221, Praha 17 – Řepy (naproti kC Průhon)  

Tel: 235 311 791, E-mail: klub17@seznam.cz

 
 

 

 

 

 

 

 

MO KDU-ČSL v Praze Řepích  
Vás zve na přednášku (vstup zdarma) 

PhDr. Jaroslava Šturmy 
Nové poznatky z psychologie  

pro rodiče a prarodiče 
22. 9. 2016 v 19:00 v Centru sociálně 
zdravotních služeb, Bendova 1121/5 

 



kALENDáŘ AkCí
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6.	 9.	 Houslový	 koncert	 Marie	 Fuxové,	 na programu W. A. mozart, 
m. Ravel, h. Wieniawski, C. Saint Saëns. Refektář, od 15.00 hod., vstup-
né dobrovolné

9.	9.	Vernisáž	výstavy	fotografií řepského rodáka Josefa	Czwartynského 
a obrazu Alfreda Offnera „Sestra Charitas“, zapůjčeného ze Státního zám-
ku horšovský Týn, autogramiáda	knihy	Jaroslava	Hájka	„Šlechtična a lou-
pežník“, hudební program: S. m. Evangelista – klavír, J. Zdeňková – flétna, 
J. Zlámal – violoncello. Refektář, od 17.00 hod., vstupné dobrovolné.

11.	 9.	 Vinobraní	 v	 klášteře	 s	 oslavou	 20.	 výročí	 založení	 Domova	
sv.	 Karla	 Boromejského a	 ženské	 věznice	 v	 Řepích	 (Jožka Šmukař 
s cimbálovou muzikou, Saxofonové kvarteto ze Zličína, taneční soubor 

makotřaské Stařeny s kapelou, orchestr Archioni Plus, Jana Rychtero-
vá a spol., občerstvení, vína, stánky, program pro děti). Zahrada, od 
14.00 hod., vstupné dobrovolné.

18.	 9.	 Slavnostní	 bohoslužba	 k	 výročí	 Domova	 a	 farnosti	 sv.	 Mar-
tina za účasti generálního vikáře Arcidiecéze pražské, mons. Zdenka 
Wasserbauera. Od 17.00 hod. koncert	sboru	Wagner	Ensemble z kali-
fornie. kostel sv. Rodiny, od 9.00 hod., vstupné dobrovolné

19.	9.	Malá	mořská	víla – komponované představení v podání kateřiny 
Tschornové a kateřiny Tiché. Denní stacionář, od 10.00 hod., vstup volný.

22.	 9.	 Beseda	 s	 historikem	 Adamem	 Votrubou, autorem knihy Vác-
lav Babinský – život loupežníka a loupežnická legenda. Refektář, od 
15.30 hod., vstupné dobrovolné. 

25.	9.	Houslový	recitál	Pavla	Ereta, na programu J. S. Bach, n. Paganini 
a P. Janda. kostel sv. Rodiny, od 17 hod., vstupné dobrovolné.

27.	9.	Svatováclavský	koncert v podání kvarteta Jiřího Žigmunda. kos-
tel sv. Rodiny, od 18 hod., vstupné dobrovolné.

29.	9.	Odpolední	koncert	s	violoncellem – Vladimír a marek Sůvovi, na 
programu L. Boccherini, A. Dvořák, A. Piatti. Refektář, od 15.30 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 2016

Oslavy 20. výročí založení 
Domova sv. Karla Boromejského v Řepích

Domov sv. Karla Boromejského
K Šancím 50, Praha-Řepy • www.domovrey.cz

9. září od 17.00 hod. – refektář 
Vernisáž výstavy fotografi í řepského rodáka Josefa Czwartynského 

a obrazu Alfreda Offnera „Sestra Charitas“, zapůjčeného 
ze Státního zámku Horšovský Týn. Autogramiáda knihy Jaroslava Hájka 
„Šlechtična a loupežník“. Hudební program: S. M. Evangelista – klavír, 

J. Zdeňková – fl étna a J. Zlámal –  viloloncello.

11. září od 14.00 hod. – zahrada
Vinobraní v klášteře s oslavou výročí obnovení Domova a ženské věznice

18. září od 9.00 hod. – kostel sv. Rodiny
Slavnostní bohoslužba k výročí  Domova a farnosti sv. Martina za účasti 
generálního vikáře Arcidiecéze pražské, Mons. Zdenka Wasserbauera

18. září od 17.00 hod. – kostel sv. Rodiny
 Koncert sboru Wagner Ensemble z Kalifornie 

22. září od 15.30 hod. – refektář
Beseda s historikem Adamem Votrubou,  autorem knihy 

Václav Babinský – život loupežníka a loupežnická legenda 

25. září od 17.00 hod. – kostel sv. Rodiny
Houslový recitál Pavla Ereta, 

na programu J. S. Bach, N. Paganini a P. Janda

27. září od 18.00 hod. – kostel sv. Rodiny
Svatováclavský koncert v podání kvarteta Jiřího Žigmunda

30. října od 17.00 – kostel sv. Rodiny
Slavnostní koncert sopranistky Pavlíny Senić 

s doprovodem souboru Musica Festiva di Praga 
s natočením LIVE CD. Generální zkouška 

za přítomnosti publika 

Vinobraní 
s oslavou 20. výročí

Domov sv. Karla Boromejského 
slaví 20. výročí své znovuobnovené 

činnosti ve prospěch potřebných lidí.  
Při poskytování současné zdravotní 
a sociální služby seniorům navazuje 
na historii kláštera v Řepích, do  níž 
se zapsal i slavný loupežník Václav 

Babinský, když napraven dvacetiletým 
žalářem, pracoval v klášteře jako 
zahradník. Letos si připomínáme 

220. výročí jeho narození.

občerstvení, vína, stánky, program pro děti www.domovrepy.cz

Neděle 11. 9. 2016 od 14.00 hod.
zahrada Domova sv. Karla Boromejského, K Šancím 50, Praha-Řepy 

Jožka Šmukař s cimbálovou muzikou
Saxofonové kvarteto ze Zličína

taneční soubor Makotřaské Stařeny s kapelou 
orchestr Archioni Plus
Jana Rychterová a spol. 

Počestní občané v převleku za lupiče a loupežníky 
vítáni. Soutěž o nejlepší kostým.

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

Babí léto 2016
Zábavné odpoledne

Femme fatale české  
justice: Renata Vesecká

Divadlo pro děti: Pohádky 
zahradníčka Pepina

Divadlo pro děti: Pošťácká 
pohádka

LiStOVáNí: Straka v říši 
entropie Cestování: Nedotčený svět 

jménem Barma 

Výstava obrazů - Tomáš 
Hřivnáč: Figura

Každoroční akce již tradičně nabídne podívanou na historické automobi-
ly, jízdní oddíl MP, psovody a policejní a hasičskou techniku. Pro děti zde 
budou připraveny nejrůznější soutěže o ceny a zábavné atrakce. V areálu 
najdete kromě stánků s lahodným občerstvením také netradiční stánek 
- Knihovna Řepy Point s možností vypůjčení či vrácení knih a s nabídkou 
výhodné roční registrace do zdejší knihovny. S blížícím se večerem zazní na 
pódiu big-beatové songy v podání kapely Nemo (17:30 hod), trocha cross
-metalu od skupiny Vladivojsko (18:45 hod) a na závěr vystoupí legendární 
český rocker – Petr Kolář (19:30 hod). Místo konání: plocha před radnicí MČ 
Praha 17 v ulici Žalanského. (vstup zdarma)

Mimořádný diskusní pořad se známou osobnostní české justice, bývalou 
nejvyšší státní zástupkyní, JUDr. Renatou Veseckou, Ph.D. Během večera 
se bude hovořit o nejrůznějších kauzách, od těch nejznámějších až po ty 
méně známé. Jaké to je a jak tato důležitá aktérka v řešení právních záleži-
tostí vnímá stěžejní momenty? Podívejte se na věci očima doktorky Vesec-
ké a poslechněte si její názory. Prostor bude věnován i dotazům z publika. 
Společenský sál KC Průhon. (vstupné 50 Kč)

Živé představení plné zábavných příběhů zahradníčka Pepina. Nebude-
te se stačit divit, co se na takové zahrádce dá zažít. Příběhy jsou známé, 
ale i méně známé a především naučné. Představení se odehrává za po-
mocí loutek, ale i reálných herců. Hraje: Nezávislé divadlo. Společenský 
sál KC Průhon. (vstupné 40 Kč)

Na poštách to není jednoduché. Všude samé nápisy, varovné cedule  
a děsivé formuláře. Zkrátka v žádném království ani u jiných pohádko-
vých bytostí nemají ve svých úřadovnách tolik vyhlášek a zapovědí. A to 
není všechno! V celém tom zmatku žijí poštovní skřítci zvaní pumprlíci. 
Že je neznáte? Nechte si o nich vyprávět pošťákem z naší pohádky! Hra-
je: Nezávislé divadlo. Společenský sál KC Průhon. (vstupné 40 Kč)

Jestli máte špatné vzpomínky na fyziku, tohle představení bude něco pro 
vás! LiStOVáNí pro vás připravilo čtení z knihy Markéty Baňkové, držitel-
ky ceny Magnesia Litera 2010. Její humorné bajky pobaví nejen děti, ale  
i dospělé. Dozvíte se, proč se hroch udrží na vodní hladině i proč někte-
ří samci nepohrdnou samičkou z igelitu. Jak lišky prochází krizí střední-
ho věku a kdo všechno chce být ideálem krásy. Zkrátka, bavit se budou 
naprosto všichni, to je fyzikálně dané! Na místě si také můžete zakoupit 
knihy s autogramem autorky. Hrají: Věra Hollá a Pavel Oubram (Gustav 
Hašek). Délka: 55 min. Společenský sál KC Průhon. (vstupné 100 Kč)

Přijďte si poslechnout zážitky mladého nadšence, Luboše Kováče, který 
za svůj život procestoval pořádný kus světa. Během 1 roku stihl navštívit 
celkem 26 zemí. Jednou z nich byla právě Barma, která je pro nesčetné 
množství zlatých pagod a chrámových komplexů známá jako Zlatá země. 
Tato země, která je jednou z nejtajemnějších destinací světa, je rozmanitá 
po všech stránkách. Úžasná architektura, mimořádné nerostné bohatství, 
směsice kultur a zajímavých lidí. Zkrátka, rozhodně bude o čem vyprávět. 
Společenský sál KC Průhon. (vstupné 50 Kč)

Tomáš Hřivnáč, grafik a především vynikající kreslíř. Jeho tvorba je zaměře-
na především na volnou grafiku, zejména na techniku suché jehly, mezzo-
tintu a olejomalbu. Hlavní roli na jeho obrazech zaujímají křivky ženského 
těla, které zachycuje realisticky, ale i abstraktně. Autor se vyznačuje nebý-
valou schopností prezentovat pouhopouhými linkami hluboké umělecké, 
ale i lidské zážitky. Půvab, krása a plastičnost každého z tvarů jsou vyobra-
zeny s neuvěřitelnou kresebnou přesností. Výstava obrazů potrvá do kon-
ce října 2016. Galerie KC Průhon + korzo 1. NP. (vstup zdarma)
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Loupežníka Václava Babinského lidé v Řepích dobře znají. O jeho spojení 
s řepským klášterem vypráví mnoho historických pramenů, které se shodu-
jí v jedné věci. Babinský v klášteře pracoval jako zahradník poté, co byl po 
dvaceti letech žaláře na Špilberku a v kartouzích propuštěn na svobodu. 
V Řepích také ve věku 83 let zemřel a je pochován na hřbitově hned ve-
dle místa odpočinku řádových sester. Jakým ale asi byl pacientem, když 
zestárl a onemocněl? Staraly se o něj řádové sestry tak, jako se starají 
o dnešní pacienty? 

Tyto otázky byly inspirací k natočení krátkého videoklipu k letošnímu 
20. výročí založení Domova sv. karla Boromejského, který navázal na his-
torii působení řepského kláštera. V tomto jubilejním roce si také připomí-
náme 220. výročí Babinského narození. 
Ztvárnit zestárlého lupiče v roli pacienta, o kterého se tehdy sestry sta-
raly, se jevilo jako zajímavý nápad. Představit si ho však jako nemocného 
seniora s vděčností přijímajícího péči sester, bylo zcela nemožné. kdo by 
tedy nejlépe ztvárnil pacienta – rebela se sklony k lumpačení? V čechách 
máme celou řadu vynikajících herců, ale v tomto případě byla volba jasná. 
Role starého Babinského se ujal Jiří Lábus s vtipem jemu vlastním. Trpě-
livou pečující řádovou sestřičku si zahrála půvabná herečka Věra hollá, 
kterou známe z cyklu scénických čtení Lukáše hejlíka s názvem LiStOVání. 

hlavní postavy klipu byly tedy obsa-
zeny, a tak se jednoho červnového 
dne mohl v prostorách Domova se-
jít filmový štáb v čele s režisérem 
Ondřejem kepkou, aby spot nato-
čil. Pro jeho historickou část jsme 
zvolili suterénní místnost, která 
slouží jako sklad špinavého prádla 
a která byla den před natáčením 
vyklizena, vysmýčena a vysvícena de-
zin fekční mi lampami. nastěhovali jsme 
do ní starý nábytek a dobové rekvizity, 
abychom vytvořili dojem pokoje z poloviny 
devatenáctého století, kdy Babinský žil. Vše bylo 
připraveno tak dokonale, že filmový štáb při svém příchodu oněměl úža-
sem. V místnosti jako by se zastavil čas. Uprostřed stála stará nemocniční 
postel s pruhovanými peřinami, bílou noční košilí a čepičkou na spaní, na 
stěně visely obrázky svatých a historické hodiny, na věšáku staré loupež-
nické oblečení. natáčení probíhalo ve veselé atmosféře a trvalo celý den. 
V pozdním odpoledni se štáb z podzemí přesunul do skutečného pokoje, 
ve kterém se pořizovaly záběry ze současnosti. Obdivovali jsme profesi-
onalitu herců, ale i statečnost neherců, kteří ztvárnili soudobé postavy 
(skutečná sestřička i pacient). 
hlavní myšlenkou klipu je symbolické znázornění laskavé a trpělivé péče 
sester boromejek o potřebné lidi. Sestry své poslání jak v minulosti, tak 
i v současnosti naplňují bez ohledu na překážky a těžkosti, které každá 
doba přináší. Jsou pracovité, mají vizi, dávají naději, dokáží stmelit tým ve 
službě lidem a navíc ho i řídit. A to je jejich nejvyšší kvalifikace. 

Videoklip si můžete prohlédnout na www.domovrepy.cz a na portálu 
 darujspravne.cz. 

Jeho prostřednictvím můžete také přispět na sbírkový účet číslo 
1061010610/5500 u Raiffeisenbank pod variabilním symbolem 191996.	 
Děkujeme.

Ing. Monika Straková, Domov sv. Karla Boromejského

Jak jsme točili klip s Babinským

V podvečer 27. června s konalo další setkání Poradního sboru. Z vedení 
radnice byli tentokrát přítomni starostka mgr. Jitka Synková, zástupci 
starostky martin marek, Jiří masopust a Jaroslav hájek, tajemník úřa-

du Ing. Lubomír němejc, vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy 
RnDr. milan Svítek a moderátorem celé diskuse byl již tradičně Bc. Ja-
roslav červený.
Setkání zahájila starostka Jitka Synková, která následně předala slovo 
radní Ing. Jaroslavě Šimonové, která přítomným představila na pro-
jektoru prezentaci Domu s pečovatelskou službou. Jaroslava Šimonová 
detailně představila projekt včetně historie i charakteristiky stavby. Se-
známila všechny přítomné jednak s budoucím uspořádáním celé stavby, 
jednak s plánovaným způsobem provozu. následně se rozvinula čilá dis-
kuse, byly zodpovídány dotazy týkající se např. zařízení, možnosti uží-
vání vlastního nábytku či otázky klimatizování jednotlivých místností.
následně se diskutovalo o dalších aktuálních tématech týkajících se naší 
městské části. Zazněly dotazy týkající se protihlukového tunelu při ulici 
Slánská, péče o zeleň či tvorby strategického plánu.
Další setkání Poradního sboru se uskuteční opět za tři měsíce.

-ras-

Konalo se osmé setkání Poradního sboru

Foto: Archiv Domova

Foto: -ras-
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Ve	volebním	okrsku	č.	17001	
je volební místnost na Úřadě mč Praha 17, Žalanského 291/12b, 1. patro
pro voliče s trvalým pobytem:
Boršovská 159, 478, 501, Brunnerova 990–999, Březanova 564–569, 
Čistovická 135–140, 423, 424, 470–475, 484, 514–516, 534, Gallašova 
576–587,589, 591, Hankova 592, 594–600, 603, 604, 667, Hořovského 
141–152, 476, 477, 479–481, 482, 669,	K	Trninám	606–617, Kartouná-
řů 442, 483, 508, 509, Krolmusova 154–158, 160–166, 372, 402, 425, 
426, 428, 429, 485–497, 500, 510, 512, 517, 518, 602, 668, Laudova 
1384–1387, Na	 Fialce	 II	 1613–1645, 1658–1673, 1679–1697, Opuková 
168–176, 502–507, 641, 686–692, Otlíkovská 571–575,	Selských	baterií 
153, 167, Skuteckého 1087–1089, 1178, 1379–1383, 1387, 1388, Slán-
ská 285, 391, 395, 405, 693, 694, 697, Součkova 980–989, Šedivého 
550–563, U	Boroviček 590, 593, 605, 618.
 
Ve	volebním	okrsku	č.	17002	
je volební místnost v Domově sv. karla Boromejského, k Šancím 50
pro voliče s trvalým pobytem:
Augustova 32, 103, 110, 122, 124, 236, 267, Engelmüllerova 625, Galan-
dova 1656, Hekova 99, 108, 111, 112, 114, 118–121, 128, 131, 133, 134, 
628, 1715, Hofbauerova 626, K	Mostku 5, 46, 56, 58, 63, 66, 67, 76, 79–
81, 94, 97, 98, 129, 130, 341, 342, 361, 1720 K	Šancím 50, 629, 630, 632, 
Karlovarská 126, 399, 427, 660, 814, 1711,1717, 1718, 1723, č. e. 1–14, 
23–25, 27–37, 39–40, 42–46, Ke	Kaménce 85, 86, 88, 93, 96, 265, 266, 
280, 364, 394, 421, 422, 547, 548, 678, Kolínova 45, 127, 264, 288, 379, 
400, 401, 404, 432, 544, 601, 620, 653, 715, Kristiánova 14–16, 71, 
1713, 1719, Makovského 1396, Na	Chobotě 109, 125, 1343–1348, 1391, 
Na	Moklině 38, 42, 57, 261, 289, 297–299, 537–541, 624, 627, 671–676, 
677, 679–681,	Pod	Martinem 1646–1655, Reinerova 700–702, 710, 811, 
1657, 1712, Severýnova 9, 24, 33–35, 37, 43, 47, 69, 70, 72, 113, 296, 
360, 1675, Slánská 269, 1706, U	Kaménky	443–445, 549, Žalanského 7, 
8, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 21–23, 25–31, 39, 40, 51, 52, 54, 55, 59, 68, 74, 
91, 100, 101, 102, 117, 132, 177, 178, 201, 202, 231, 235, 262, 263, 268, 
270–274, 277–279, 281, 287, 290–295, 344–346, 382, 420, 535, 536, 
543, 631, 1399, 1612, 1674, 1704, 1721.

Ve	volebním	okrsku	č.	17003	
je volební místnost v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, pracoviště Laudova 1024/10, 
přízemí (společenská místnost)
pro voliče s trvalým pobytem:
Brunnerova 1011, 1012, K	Trninám 936–947, 958–968, Laudova 1000–
1010, 1015–1017, 1020–1024, Na	 Fialce	 I 1500–1556, Součkova 948–
957, Zívrova 1599–1610. 

Ve	volebním	okrsku	č.	17004	
je volební místnost v ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111/19, 1. patro
pro voliče s trvalým pobytem:
Bazovského 1118–1120, Makovského 1146–1148, 1330, 1331–1341, 
1342, 1390, 1393, 1394.

Ve	volebním	okrsku	č.	17005	
je volební místnost v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, pracoviště Laudova 1024/10, 
1. patro (družina) 
pro voliče s trvalým pobytem:
Makovského 1177, 1398, Nevanova 1043–1055, 1069–1079, Slán-
ská 1389, Šímova 1056. 

Ve	volebním	okrsku	č.	17006	
je volební místnost v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, pracoviště Laudova 1024/10, 
1. patro (družina) 
pro voliče s trvalým pobytem:
Laudova 1030, 1031, Nevanova 1028, 1029, 1032–1042, 1057–1068.

Ve	volebním	okrsku	č.	17007	
je volební místnost v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, pracoviště Laudova 1024/10, 
1. patro (družina) 
pro voliče s trvalým pobytem:
Laudova 1013, 1014, 1018, 1019, 1025–1027, Skuteckého 1086, 1395, 
1705, č. e. 49, Zrzavého 1080–1085, 1705.

Ve	volebním	okrsku	č.	17008	
je volební místnost v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, pracoviště Laudova 1024/10, 
1. patro (družina)
pro voliče s trvalým pobytem:
Mrkvičkova 1091, 1350–1377, Plzeňská 1125.

Ve	volebním	okrsku	č.	17009	
je volební místnost v ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111/19, 1. patro
pro voliče s trvalým pobytem:
Bazovského 1115–1117, Bendova 1121, 1122, 1123, Španielova 1111, 
1124, 1261–1266, 1313–1315, 1378, 1701, Žufanova 1092–1099, 1112, 
1113, 1114.

Ve	volebním	okrsku	č.	17010	
je volební místnost v ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111/19, 1. patro
pro voliče s trvalým pobytem:
Bazovského 1228–1231, Makovského 1179, 1349, 1392, Slánská 1678, 
č. e. 48, Šimonova 1100–1110.

Ve volebním okrsku č. 17011 
je volební místnost v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Socháňova 1139/19, 1. patro 
pro voliče s trvalým pobytem:
Drahoňovského 810, Jiránkova 1135–1138, Plzeňská 75, 78, 89, 276, 
282, 283, 371, 435, 1710, Slánská 381, Socháňova 1126–1134, 1139.

Ve	volebním	okrsku	č.	17012	
je volební místnost v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Socháňova 1139/19, 1. patro 
pro voliče s trvalým pobytem:
Drahoňovského 1149, 1192, 1708, Plzeňská 1708, 1716, Vondroušo-
va 1150–1169, 1181–1188,

OZNÁMENÍ
o	době	a	místě	konání	voleb	do	Senátu	Parlamentu	České	republiky

Starostka městské části Praha 17 mgr. Jitka Synková v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách  

do Parlamentu české republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů oznamuje dobu a místo konání voleb  

Senátu Parlamentu české republiky, které se budou konat ve dnech 7.–8.	října	2016.
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Ve	volebním	okrsku	č.	17013	
je volební místnost v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Socháňova 1139/19, přízemí 
(spol. místnost)
pro voliče s trvalým pobytem:
Drahoňovského 1180, Makovského 1202–1206, 1397, 1676, Socháňo-
va  220, Vondroušova 1189–1191, 1193–1201, 1207–1218.
Ve	volebním	okrsku	č.	17014	
je volební místnost v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Socháňova 1139/19, 1. patro
pro voliče s trvalým pobytem:
Galandova 1232–1246, Španielova 1254–1260.

Ve	volebním	okrsku	č.	17015	
je volební místnost v ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111/19, 1. patro
pro voliče s trvalým pobytem:
Španielova 1267–1293, Žufanova 1703, 1714.

Ve	volebním	okrsku	č.	17016	
je volební místnost v ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111/19, 1. patro
pro voliče s trvalým pobytem:
Španielova 1247–1253, 1294–1312, 1316–1329.

Ve	volebním	okrsku	č.	17017	
je volební místnost v ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Socháňova 1139/19, 1. patro
pro voliče s trvalým pobytem:

Makovského 1140–1145, 1219, 1222–1227, Socháňova 1175,1176, 1221, 
Vondroušova 1170–1174. 

Ve	volebním	okrsku	č.	17018	
je volební místnost v kulturáčku na Bílé hoře, ke kulturnímu domu 
č. 439/14, přízemí
pro voliče s trvalým pobytem:
Čistovická 82, 90, 92, 95, 179–181, 197–199, 234, 237–247, 249–252, 
259, 349, 353,355,356, 363, 367, 374–376, 383, 386, 387, 398, 406, 
411, 412, 413, 415, 446–449, 469, 499, 519, 531, 709, 1700, 1707, 1724, 
č. e. 42, Dobnerova 468, 637, 1611, Doubravínova 203–219, 300, 308, 
329, 330, 333–336, 542, Hořovského 385, 397, 403, 409, 410, 416, 417, 
419, 522–527, K	Motolu 338, Karlovarská 1, 3, 4, 48, 49, 64, 191–196, 
200, 227, 301, 326–328, 337, 339, 343, 380, 459, 663, 1677,1698, 1702, 
č. e. 47, Ke	Kulturnímu	domu 230, 331, 332, 347, 439, 460–463, 528–
530, 533, 546, Krolmusova 348, 358, 368, 377, 378, 384, 388, 392, 408, 
418, 430, 431, 433, 441, 464–467, 498, 520, 521, 695, Kutrovická 1722, 
Na	Bělohorské	pláni 182–188, 302–304, 323, 340, 414, 450, 451, Opuko-
vá 305–307, 314–317, 319, 357, 373, 393, 407, 436, 440, 511, 513, 532, 
Podkrkonošských	 tkalců 438, 453–458, 545, 696, Prefátova 359, 389, 
Řetězokovářů 83, 84, 104–107, 115, 248, 258, 260, 623, Selských	 ba-
terií	309, 311–313, 318, 321, 322, 396, 437, 452, Slánská 1699, Třanov-
ského 220–226, 228, 229, 232, 233, 310, 320, 324, 325, 570, 619, 622, 
U	Boroviček	189, 190, 253–257, 645, 648, 649, 650, 1709.

Volby do třetiny Senátu Parlamentu české republiky (dále jen „Senát“) 
ve 27 volebních obvodech vyhlásil prezident republiky dne 6. května 2016 
svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 138/2016 Sb. 
Volby do Senátu se konají ve dvou dnech, v	 pátek	 7.	 října	 2016	 od	 14	
do	22	hodin	a	v	sobotu	8.	října	2016	od	8	hodin	do	14	hodin.
hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech na území české repub-
liky, a to ve volebních obvodech, kde jsou volby do Senátu vyhlášeny.

Volič
Voličem je státní občan české republiky, který alespoň druhý den voleb 
dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole voleb do Senátu může volit 
i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku 
nejméně 18 let.

Volební	místnost
Ve volební místnosti musí být na viditelném místě vyvěšeny hlasovací 
lístky označené nápisem „vzor“, prohlášení o vzdání se kandidatury nebo 
odvolání kandidátů, pokud byla doručena do 48 hodin před zahájením vo-
leb a dále případná informace o tiskových chybách na hlasovacích lístcích 
s uvedením správného údaje. Volební místnost musí být pro každý volební 
okrsek rovněž vybavena zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamen-
tu české republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve zně-
ní pozdějších předpisů, který musí být voličům na jejich žádost zapůjčen 
k nahlédnutí.

Hlasování
Hlasovací	lístky
hlasovací lístky pro volby do Senátu jsou vytištěny pro každého kandidáta 
samostatně. na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. 
Dodané hlasovací lístky nemusí tvořit úplnou číselnou řadu, a to v přípa-
dech, kdy přihláška kandidáta k registraci nebyla zaregistrována ani na 
základě přezkoumání soudem.

hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka pověřeného obecního úřa-
du v sídle volebního obvodu. hlasovací lístky jsou starostou obce distri-
buová ny voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb (4. října 2016). V pří-
padě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá 
k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti 
okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.
Hlasovací	lístky	pro	I.	kolo	voleb	do	Senátu	jsou	barvy	žluté.

Prokázání	totožnosti	a	státního	občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi 
svou totožnost a státní občanství české republiky platným občanským 
průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem 
české republiky anebo cestovním průkazem. neprokáže-li volič svou totož-
nost a státní občanství české republiky potřebnými doklady, nebude mu 
hlasování umožněno.

Hlasování	na	voličský	průkaz
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu 
voličů ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do volebního 
obvodu, kde jsou volby do Senátu vyhlášeny a v jehož územním obvo-
du je volič přihlášen k trvalému pobytu. Volič, který nebydlí na území 
české republiky a voličský průkaz mu vydal zastupitelský nebo kon-
zulární úřad české republiky na základě zápisu voliče ve zvláštním 
seznamu voličů vedeném těmito úřady, může hlasovat v kterémkoli 
volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny 
volby a kde zároveň obdrží úplnou sadu hlasovacích lístků. Volič, kte-
rý se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen 
po prokázání totožnosti a státního občanství tento průkaz odevzdat 
okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu 
voličů. Po záznamu ze zvláštního výpisu obdrží volič od okrskové vo-
lební komise prázdnou úřední obálku žluté barvy opatřenou úředním 
razítkem.

Informace	o	způsobu	hlasování	ve	volbách	do	Senátu	Parlamentu	České	republiky	v	roce	2016



na oddělení osobních dokladů 

✓ žádost o občanský průkaz

✓ žádost o cestovní doklad

✓ výdej těchto dokladů

✓ přihlášení k trvalému pobytu

Způsob	hlasování
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do 
prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere 
do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, nebude mu hlasování 
umožněno. V tomto prostoru volič vloží do úřední obálky žluté barvy jeden 
hlasovací lístek žluté barvy pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hlaso-
vat. hlasovací lístek se nijak neupravuje. 
neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, 
hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vlo-
ženy do úřední obálky. konají-li se volby do Senátu společně s volbami do 
zastupitelstev krajů; úřední obálka a hlasovací lístek pro volby do I. kola 
Senátu (barva žlutá) jsou barevně odlišeny od úřední obálky a hlasovacího 
lístku pro volby do zastupitelstev krajů (barva šedá), tzn. hlasovací lístek 
žluté barvy pro volby do Senátu, musí být odevzdán v úřední obálce žluté 
barvy, určené pro volby do Senátu, jinak je neplatný. hlas voliče je neplat-
ný, je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků.
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič 
úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do vo-
lební schránky.
každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který 
nemůže pro tělesnou vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo nemůže 
číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků 
přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací 
lístek za něho vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit 
do volební schránky. 

Hlasování	do	přenosné	volební	schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní 
úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat 
mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu stálého volebního 
okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém přípa-
dě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební 
schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Hlasování	mimo	volební	obvod,	kde	má	volič	trvalý	pobyt
Aktivní volební právo je ve volbách do Senátu podmíněno trvalým pobytem 

voliče v příslušném volebním obvodu. Volič, který je zapsán ve stálém se-
znamu voličů na území české republiky, tak může hlasovat ve volbách do 
Senátu pouze v roce, kdy se v jeho volebním obvodu konají volby (viz Sez-
nam volebních obvodů, ve kterých se budou konat volby do 1/3 Senátu 
Parlamentu české republiky v roce 2016–uveřejněné na webu ministerstva 
vnitra pod samostatným odkazem).
Volební zákon neupravuje žádný institut, jakým je například korespon-
denční hlasování. Proto,	nachází-li	se	volič	ve	dnech	voleb	z	jakéhokoliv	
důvodu	na	území	jiného	volebního	obvodu	nebo	v	zahraničí	(např.	z	dů-
vodu	hospitalizace	nebo	služební	cesty),	jedná	se	o	faktickou	překážku	
ve	výkonu	volebního	práva.
Výše uvedené neplatí pro voliče, kteří jsou zapsáni ve zvláštních sezna-
mech voličů na zastupitelských nebo konzulárních úřadech české repub-
liky v zahraničí.

Druhé	kolo	voleb
Pokud žádný z kandidátů nezíská ve volebním obvodu, kde kandiduje, 
v prvním kole voleb do Senátu, konaném ve dnech 7. a 8. října 2016, nad-
poloviční většinu všech odevzdaných hlasů, a nebude tak zvolen žádný 
z kandidátů, bude se konat druhé kolo voleb. hlasování bude zahájeno 
šestý den po ukončení hlasování v prvním kole, tzn., že II. kolo voleb do 
Senátu proběhne ve dnech 14. a 15. října 2016, ve stejném čase jako při 
konání prvního kola voleb, tj. v pátek 14. října 2016 od 14 do 22 hodin 
a v sobotu 15. října 2016 od 8 do 14 hodin.
Ve druhém kole kandidují pouze dva kandidáti, kteří se v prvním kole 
umístili na prvých dvou místech.
Jestliže se před druhým kolem voleb ve volebním obvodu kandidát své 
kandidatury vzdá, pozbude práva být volen nebo zemře, postupuje do 
druhého kola voleb kandidát, který se v prvním kole voleb v konečném po-
řadí umístil na třetím místě; v takovém případě se druhé kolo voleb koná 
třináctý den po ukončení hlasování v prvním kole (21. a 22. října 2016).
hlasovací lístky pro druhé kolo voleb již voliči nebudou dodány předem, 
ale volič je obdrží přímo ve volební místnosti ve dny voleb. hlasovací lístek 
a úřední obálka pro II. kolo voleb do Senátu jsou barvy šedé. 

Odbor občansko-správní
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V naší městské části probíhají neustále drobné úpravy, rekonstrukce ať již 
větší či menší, dokončují se zajímavé projekty… O všech těchto akcích, 
které se většinou týkají hřišť, parků či míst spojených s kulturou, se vás 
snažíme pravidelně informovat. V zářijovém čísle bychom vás však rádi se-
známili s úpravami, které byly dokončeny během léta na řepském hřbitově.
Velkou novinkou a jistě také zlepšením je vybudování veřejného WC. Od lé-
ta mají návštěvníci řepského hřbitova možnost za 5 kč vhozených do auto-
matického turniketu vy užít veřejné záchodky.

kromě této novinky byla opravena budova původní márnice a přilehlých 
skladů, opravy se dočkaly jak zdi, tak podlahy.
V novém kabátu jsou i chodníky mezi vězeňským a urnovým hřbitovem, 
vybudovány zde byly nové dešťové žlábky usnadňující odtok vody za prud-
kého deště.
kromě těchto oprav, zde, na řepském hřbitově stále vznikají nová kolum-
bária. 

-ras-

Opravy na řepském hřbitově

Opravy na řepském hřbitověN E Č E K E J T E, OBJEDNEJTE SE!!!
J A K ?
Na webových stránkách našeho úřadu na úvodní straně dole,  

žluté pole webcall. 

Nebo: prostřednictvím podatelny našeho úřadu.

Děkujeme
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Klientelismus, protekce a nepotismus1. Možný problém řepské radnice?
Slova uvedená v názvu tohoto článku jsou popisem různých forem stře-
tu zájmů mezi veřejnými povinnostmi a osobními zájmy. V případě naší 
městské části mezi povinnostmi a osobními zájmy veřejných funkcionářů. 
Je nepopiratelné, že osobní zájmy zastupitelů a hlavně uvolněných členů 
zastupitelstva mohou negativně ovlivňovat výkon jejich mandátu. Osob-
ním zájmem se zde rozumí jakákoli výhoda poskytnutá zástupcem obce 
(starosta, místostarosta, zastupitel) osobě blízké, fyzické nebo právnické 
osobě, se kterými má nebo měl osobní, obchodní, pracovní nebo politické 
vztahy.
Výše popsané formy zvýhodňování, na rozdíl od trestného činu úplatkář-
ství, nejsou trestním, nebo přestupkovým právem přímo postihovány. To 
ovšem neznamená, že by podobné negativní jevy měly být tolerovány. Jed-
ná se každopádně o morální selhání, neboť podle jedné z mnoha definic 
práva, je za právo považována ta část morálky, na jejichž vynutitelnosti 
má společnost zájem. To znamená, že existuje velká část morálních pra-
videl, kterými se většina z nás řídí dobrovolně a jejichž nedodržování je 
společností odsuzováno, byť tato pravidla nejsou součástí našeho práv-
ního řádu.
Jak je tomu na řepské radnici? Svoje zjišťování jsem začal tzv. od shora, 
od statutárního představitele obce, starostky Jitky Synkové. A jaká ná-
hoda, v příspěvkové organizaci naší městské části, kulturním středisku 
Průhon je zaměstnán její syn. Začátkem minulého roku jsem proto inter-
peloval ředitele kulturního střediska Průhon, aby mi vysvětlil působení 
syna starostky Jitky Synkové, pana Josefa Synka v dotčené organizaci. 
Dle vysvětlení pana ředitele byl syn starostky přijat na základě osobního 

pohovoru od 1. 7. 2013 na místo produkčního. Začal pracovat na doho-
du o pracích konaných mimo pracovní poměr, za měsíční odměnu ve výši 
15 000 kč.  Ovšem to nebylo vše, následně vyšlo najevo, že kromě odměny 
z dohody synek paní starostky čile fakturuje na svoje živnostenské opráv-
nění. Tak například v prvním měsíci svého zaměstnání si přišel pan Synek 
fakturací na dalších 33 000 kč, takže jeho celkový příjem za tento měsíc 
činil 47 000 kč. V prosinci pak fakturoval zřejmě nejvyšší částku 33 770 kč 
a 14 000 kč, což s odměnou z dohody zajistilo, tehdy pětadvacetiletému 
Josefu Synkovi, příjem ve výši 62 770 kč (ve 4. čtvrtletí roku 2013 činila 
průměrná mzda 26 637 kč).
kulturní středisko Průhon má vlastní právní subjektivitu, byť je závislé na 
financování zřizovatelem, tj. naší městskou částí.
To jsou fakta. Jejich vyhodnocení je na každém z nás. Byla to vše náho-
da? A pan Synek měl štěstí, je schopný a zasloužil si nadprůměrné ohod-
nocení. kdokoliv jiný měl stejnou šanci se o místo produkčního ucházet, 
uspět v konkurenci s ostatními a práci v Průhonu získat. nebo je možno se 
domnívat, že to bylo trochu jinak. Já osobně na takové náhody nevěřím 
a co vy řepští občané, jaký je váš názor? Budu rád za vaše názory, které mi 
můžete posílat na e-mail zastupitele: borek.cernovsky@lepsirepy.cz

Mgr. Bořek Černovský

1 nepotismus (z lat. nepos = synovec) označuje systém obsazování funkcí, 
v němž jsou preferováni příbuzní proti ostatním, nezřídka lépe kvalifikovaným 
kandidátům.

Není nic horšího než zhrzený politik aneb Jak to vidím já?
Vážení čtenáři, je moji nemilou povinností vás seznámit s kauzou, kterou 
proti nám – časopisu, který držíte v ruce, Redakční radě a vedení městské 
části – zahájil můj bývalý spolupracovník na radnici a tehdejší zástupce 
starostky pro ekonomiku, Bořek černovský. Po prohraných volbách se 
zcela nečekaně proměnil z dřívějšího pozitivně naladěného člena vedení 
městské části s konstruktivními názory v politického pleticháře, který na 
naši městskou část podává žaloby proto, že mu Redakční rada neumožnila 
otisknout příspěvky, které jsou podle redakčního kodexu tendenční, uráž-
livé a politicky nevyvážené. A jejichž hlavním cílem bylo poškození vítězné 
strany voleb. Pikantní na celé situaci je, že spoluautorem těchto pravidel 
je sám stěžovatel černovský, který v té době byl významným členem Re-
dakční rady. Další pikantérií je fakt, že v době kdy probíhala předvolební 
kampaň, si černovský objednal inzerát v Řepské sedmnáctce, který dodnes 
nezaplatil (názor nechť si laskavý čtenář vytvoří sám). Přijměte moji omlu-
vu za urážku vašeho estetického cítění, protože jsme nuceni otisknout pří-
spěvek (příčí se mi označit tento slovní průjem jako článek) stěžovatele 
černovského v plném znění. Vzhledem k tomu, že tento urážlivý příspěvek 
je hodně v osobní rovině, připojuji níže svůj – možná emotivní – komentář.
Opoziční člen zastupitelstva naší městské části Bořek černovský mne ve 
svém příspěvku s úderným názvem „klientelismus, protekce, nepotismus“ 
napadá, že jsem díky své funkci starostky měla zajistit svému synovi za-
městnání a výhody v příspěvkové organizaci kulturní centrum Průhon… 
Pojďme se společně přesvědčit o zcestných úvahách mého bývalého zá-
stupce černovského, se kterým jsem na radnici úzce spolupracovala celá 
dvě volební období po dobu osmi let, a který zřejmě neunesl tíhu politické 
porážky v předloňských volbách.

Před třemi roky rozhodla rada městské části (ve které mimochodem černovský 
také seděl) o změně koncepce řízení kulturního centra Průhon, volbou nové-
ho ředitele, který deklaroval rozvoj kulturních aktivit nejen na stávající cílo-
vou skupinu, ale také směrem na mladší generaci řepských obyvatel. na zákla-
dě dobrých zkušeností s činností v oblasti produkce kulturních akcí a znalostí 
místních poměrů, byla ředitelem kC Průhon v roce 2013 zahájena spolupráce 
s mým synem formou vedlejšího pracovního poměru. kC Průhon spolupracuje 
běžně s větším množstvím odborných pracovníků v režimu dohody o provede-
ní práce. Tato forma spolupráce umožňuje zcela zákonné řešení nastalých situ-
ací operativní fakturací. Fakturované služby byly podle vyjádření ředitele vždy 
provedeny kvalitně, cenově výhodně a bez závad. Jen pro informaci uvádím, 
že můj syn v roce 2015 pracovní poměr v kulturním centru Průhon ukončil. 
Ještě jednou se omlouvám ctěným čtenářům naší Řepské sedmnáctky za 
to, že díky paragrafům a obstrukcím je prostor, ve kterém jsme vás chtě-
li informovat o zásadních momentech z činnosti městské části, obsazen 
touto žabomyší problematikou. možná si řeknete, proč nějaké banalitě 
věnuji takový prostor? Protože není normální, aby zneuznaný komunální 
politik, zřejmě s problémy v osobní rovině (neumím si představit, že po 
osmi letech naší spolupráce, kdy černovský navrhoval, tvořil a schvaloval 
rozpočet celé městské části včetně příspěvkových organizací, otočí názo-
rově o 180 stupňů z jiných, než iracionálních důvodů), napadal mého syna 
pod rouškou politického boje a tříbení názorů! na politické souboje jsem 
zvyklá, ale útoky na mojí osobu formou podpásových úderů na rodinné 
příslušníky prostě nemohu nechat jen tak být. Velmi vážně proto zvažuji 
využití právních prostředků na ochranu osobnosti.

Mgr. Jitka Synková, starostka

Tento článek se uveřejňuje na základě jednání Městského soudu v Praze dne 23. 6. 2016, v němž se projednávala 
žaloba autora článku proti Městské části Praha 17, jíž se dovolával uveřejnění jiných svých článků.
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veselé 
   narozen

iny

klub 179.14. 9. 2016/16.00 - 18
.00h

patronka  K17 Valerie Zawadská
moderátor - Honza Roušar - živý jukebox

den plný soutěží, písniček a her

Pořádá KLUB 17, Socháňova 1221
pod CSZS Bendova 5

Programy pro řepské seniory září 2016

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

PhDr. Jindřich Kadlec, ředitel CSZS

Klub	seniorů	Průhon
každé úterý od 9 do 11 hodin v klubu 17,  
Socháňova 1221, Praha 17.
klub vede Ivana Jelínková.
Program	v	září:	6.	9.	Volný program, 13.	9. Pro-
mítání zážitkových fotek, 20.	9.	Beseda s panem 
P. čermákem – „komunikace se specifickými 
skupinami“, 27.	9. Volný program.

Klub	Gemini	(zdravotně	znevýhodnění)
První pondělí v měsíci od 14.30 do 15.30 ho-
din, každé další pondělí od 14.30 do 16.30 ho-
din. klub 17, Socháňova 1221, Praha 17.
klub vede martin Prouza.
Program	 v září: 5.	 9. hry s využitím pomů-
cek noviny, míče, 12.	 9.	 manuální činnost  – 
rukodělné práce, 19.	 9.	 činnost rozvíjející 
pozornost, paměť, 26.	9. Trénování paměti. 

Klub	seniorů	Řepy	(KSŘ)
každou středu, od 9 do 11 hodin v kC Průhon, 
Socháňova 1220/27, Praha 17.
klub vede Josef Procházka.
Program	v	září: 7.	9. Volný program, 14.	9. Vol-
ný program, 21.	9.	Bezpečný internet a finanční 
gramotnost, přijdou nás navštívit zastupitelé 
z Expobanky	, 29.	9. Státní svátek – zavřeno. 	

Klub	aktivního	stáří	(KLAS)
každé pondělí, vždy od 14 do 16 hodin, kulturáček 
na Bílé hoře, ke kulturnímu domu 14, Praha 17. 
klub vede karla Stýblová.
Z důvodu rekonstrukce objektu bude činnost 
klubu klas zahájena od října 2016.

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: 6.	9.	Výlet do lázeňského měs-
ta Poděbrady, 13.	9.	Grilování v klubu u Sklíč-
ka, 20.	9.	Volný program, 27.	9.	návštěva bo-
tanické zahrady.

Plán Klubu 17          září 2016

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

	 2.	9. – Obrázky z víček

	 6.	9. – Veselé vařečky

	 7.	9. – malování motýlů

	 9.	9. – Vyrábíme amulety štěstí

13.	9. – Příprava klubu 17 na narozeniny      

14.	9. –  Slavíme 9. narozeniny klubu 17, zveme vás na den plný 
soutěží a her.   

naši hosté: Valerie Zawadská – patronka k17, honza Roušar – 
moderátor narozenin k17 – „Den otevřených dveří“ 

16.	9. – Turnaj v klubu 17 dle libosti J

20.	9. – Zábavné kolíčky

21.	9. – Sportovní hry s klubem 17

23.	9. – malujeme listy

27.	9. – Filmové odpoledne – film dle výběru

28.	9. – Odpoledne s „hádej, kdo jsem“

30.	9.	– Vitráž z pet lahví
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Foto:    Archiv HB Basket

Po pěti letech činnosti klubu, po pěti letech stříbrných, jsme se dočkali 
mistrovského zlata. 
naše děvčata vybojovala v hale na královce mistrovský titul v kategorii 
U14 ml. žákyň. Za obrovské podpory fanoušků klubu holky předvedly skvě-
lý basket a naprosto zaslouženě, v úžasné kolektivní náladě a s obrovským 
srdcem, vybojovaly titul mistra čR a s chutí si odstřihly síťku slavné haly. 
Pro celý klub, který turnaj s děvčaty prožíval, to byl nejen obrovský spor-
tovní úspěch, ale především emotivní zážitek.
O 14 dní později jsme odstřihávaly síťku v hradci králové, kde druhý klubo-
vý titul mistra čR vybojovaly naše holky v kategorii U13 – st. minižákyně. 
Ty svoji úspěšnou sezónu završily vítězstvím na prestižním mezinárodním 
turnaji ve Francii. 
Třetím „zlatem“ je postup našich kadetek do nejvyšší soutěže v kategorii 
U17. náš malý klub, po krátkém působení v basketbalovém světě, se pro-
bojoval mezi českou dorosteneckou elitu.
krátká prázdninová přestávka, letní soustředění jako základ přípravy pro 
další sezónu a od září začínáme znovu makat. Celá naše obrovská par-

ta basketbalových nadšenců se opět vrací do tělocvičen a zase nás čeká 
hromada zážitků, emocí, nových přátelství. Opět otevíráme naší školní 
přípravku v ZŠ Socháňova a zveme vás – přijďte si zkusit basket v našich 
barvách. Jak a kde najdete na www.hbbasket.cz. Hana Brejlová

Zlatá sezóna

MČ Prahy 6, Klub Seniorů Řepy a SKP Španielka Řepy pořádají:

PŘEBOR PRAHY 6 V PÉTANQUE SENIORŮ 2016 

Dne 18. června 2016 se konalo mistrovství čR v zápasech v Taekwondo WTF, 
kde jsme měli tři nadějné bojovníky. Gabriel měl smůlu na o hlavu vyššího 
soupeře, kterému ovšem nedal nic zadarmo a i když Gabriel prohrál, sou-
peř se ze zápasu vzpamatovával dlouho. nikola si svou premiéru odbyla na 
výbornou, když v zápase remízovala se soupeřkou a prohrála až v nastavo-
vaném čase na „náhlou smrt“. Podařilo se jí tak dosáhnout na 3. místo – 
bronzovou medaili. martin bojoval výtečně a svého prvního soupeře po 
náročném výkonu porazil. Ve finále jen těsně podlehl dalšímu ze soupeřů 
a skončil tak na výborném druhém místě, přivezl si tedy stříbrnou medaili. 
Tím se úspěšně završil školní rok.
V červenci následovalo pravidelné soustředění v Jizerských horách a pro 
velký zájem budeme opět od září pořádat tzv. taekwondo víkendy.
Informace pro nové zájemce: Tréninky jsou vždy dvakrát týdně během ce-
lého školního roku a jsou vhodné pro všechny, od malých čtyřletých dětí 
po dospělé. 
Velkou výhodou taekwondo WTF je komplexní zapojení celého těla, rozví-
jení rychlosti, síly a flexibility. V našem klubu se soustředíme především 
na praktické využití prvků tohoto bojového sportu, žáci se tak naučí bránit 
případnému fyzickému napadení. 
V souladu s filosofií tohoto korejského olympijského sportu klademe velký 
důraz také na posílení koncentrace, kamarádského chování a sportovní 
etikety. 

máte-li zájem vyzkoušet hodinu zdarma, rádi vás přivítáme na jakémko-
liv tréninku. Více informací naleznete na našich internetových stránkách 
www.taekwondo-praha.cz.
kde cvičíme: ZŠ Gen. Fr. Peřiny, Socháňova 19, Praha 17 - Řepy, pondělí 
18.30–19.30 hod., středa: 18-19 hod. 

Martin Břeň

Foto: Archiv Taekwondo WTF Praha

Taekwondo úspěšně na mistrovství ČR 2016!

Termíny a kategorie:

Čtvrtek 8. září 2016 od 10 hodin seniorky jednotlivci
Pátek 16. září 2016 od 10 hodin senioři jednotlivci
Čtvrtek 22. září 2016 od 10 hodin seniorky, senioři dvojice

Podmínka účasti: Věk + 60 let, ročník 1956 a starší. Max. 24 družstev. 
Přihlášky: na e-mail sedyvlkp@centrum.cz nejpozději tři dny předem. 
Startovné:  30 Kč za osobu při prezenci.
Prezence: od 9.30 do 10 hod. Zahájení v 10 hod. po prezenci.
Systém hry: Švýcarský, na 3 kola do 11 bodů, až na 16 hřištích.

Místo konání: ZŠ J. Wericha, Praha 17, Španielova 1111/19, softbalové 
hřiště, 400 m od stanice Bazovského, busy 142 a 164. 

Počítadla, startovní kruhy: zajistí KSŘ a Španielka Řepy
Koule: účastníci si zajistí na zápasy vlastní koule!
Ceny: První čtyři v kategorii. Předá sponzor akce. Zástupce MČ Praha 6.
Vyhlášení vítězů: Ve 13 – 14 hodin. Po skončeném třetím kole.
Omezení: Turnaj není pro 1 – 300 licencovaných v Žebříčku ČR ČAPEK 
Zdravotnický dozor: Zajistí CSZS. Hráči hrají na vlastní nebezpečí.
Hlavní rozhodčí: Schlosser Karel a Leandr Leiský. 
Organizační pracovník turnaje: Procházka Josef.

ŠPANIELKA

Ř E P Y
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Dětská atletická liga 2016
Sportovní areál při ZŠ Jana Wericha ve Španielově ulici
Vždy od 15.30 hodin prezentace, v 16 hodin zahájení.

 7. 9. 2016 – Běžecké odpoledne (sprint, vytrvalost)

21. 9. 2016 –  Finále Atletické ligy – Vícebojařské odpoledne  
(sprint, hod, skok do dálky)

 5. 11. 2016 –  Vědomostně přespolní běh pro děti – Lesopark Řepy 

I letos na děti čeká losování dvou horských kol Author, jak mezi všemi závodníky, tak vítězi celé série závodů v daných kategoriích. 
Dětská Atletická liga Řepy je sérií závodů, která dává šanci každému dítěti a každý si odnese něco dobrého. Závody jsou již tradičně 
na hřišti ZŠ Jana Wericha a prezentace v den závodu je vždy od 15.30 hod., start závodu od 16 hodin.  Také rodinný závod, který 
se přesunul do lesoparku Řepy, bude odstartován prezentací od 9.30 hod. a start závodu od 10.00 hodin. Po závodě na děti čeká 
opékaní buřtů. Veškeré změny a časové harmonogramy, můžete sledovat na stránkách www.atletikarepy.cz                    Tomáš Slavata 

V dnešním světě mladé li-
di fascinuje, jak se někdo 
mlátí do hlavy, kope a páčí. 
mladí vidí jen „terminátory“ 
v kleci, kteří ovládají ně-
jaký bojový sport, a tím se 
v jejich očích stávají nejspíš 
bohatými a nepřemožitelný-
mi. Změna s postupem času 
bohužel nastala i v morálce 
lidí. Takřka se vytratila úcta 
k tradicím a honba za mate-
riálními zisky se dostala na 
první místo. Tím se mnoho 
oddílů bojových sportů sta-
lo jen oddílem sportu bez 
uznávání tradičních hodnot 
a morálních zásad. 
karate jako bojové umění 
(bojové umění a bojový sport 
je rozdíl) má jednoduchou 
filosofii, ale řídit se jí doká-
žou jen ti nejlepší a nejvytr-
valejší. A tou filosofií je být 
lepším ve všech směrech. 

A proč se věnovat právě karate? Toto umění všestranně rozvíjí tělesnou 
kondici a je stále pamatováno na to, že mladý člověk (a samozřejmě nejen 
mladý) se musí rozvíjet rovnoměrně a vyváženě, bez zatěžování a přetěžo-
vání pouze vybraných svalových partií. V oddílech je zavedena disciplína 
a pevný řád, který mládež potřebuje a podvědomě ho hledá. V oddílech 
je jasně zakotveno respektování hierarchie, kde je potřeba mít úctu 
k učiteli i vyššímu technickému stupni (vyššímu pásku), ale oproti tomu 
mít sounáležitost se všemi ostatními, bez povyšování se nebo dokonce 
šikany druhých. A i samotné karate gi (kimono) vzbuzuje úctu a respekt.  
Při správném vedení by karate mělo být lepším světem, druhou rodinou 
a optimální přípravkou pro život. 
nejdůležitější je skutečnost, že karate rozhodně nevychovává z lidí rváče 

a opak je pravdou. karate má nejdůležitější zásadu. A tou je – karate ne-
zná první útok! Znamená to, že každému, kdo cvičí karate je vštěpována 
zásada nevyvolávat konflikty, chovat se přátelsky a nikdy nezačít útok jako 
první. A i když jsou karatisté za léta tréninků velmi dobře vycvičeni, touto 
zásadou se vždy řídí. neznamená to však, že své umění nemohou použít ve 
chvíli, kdy jsou sami fyzicky napadeni nebo je napaden někdo jim blízký. 
V našem oddíle v Řepích v základní škole genpor. Františka Peřiny 
(Sk  Trial – shotokan karate) cvičíme styl shotokan, který je charakteris-
tický velkou rychlostí a účinností a navíc vyhovuje i subtilnějším a men-
ším postavám. naše závodní družstvo se pravidelně zúčastňuje závodů 
jak okresních, krajských, tak 
i národních a mezinárodních. 
Za dobu své existence jsme vy-
chovali několik mistrů repub-
liky, mistrů Evropy a mnoho 
medailistů. naši licencovaní 
trenéři jsou držiteli mistrov-
ských technických stupňů, ma-
jí za sebou mnoho úspěchů na 
domácí i světové scéně a desít-
ky let zkušeností. náš oddíl je 
členem Pražského svazu kara-
te, českého svazu karate, čes-
ké asociace budo karate a čes-
ké unie bojových umění. Začít 
cvičit karate dnes může takřka 
každý od 6 do 99 let. 
krom toho bychom v letošním 
školním roce rádi otevřeli pro muže a ženy od 15 let i výuku Ryu kyu Jitsu 
(neboli Okinawan karate). Tato výuka bude obnášet směs sebeobranných 
technik, technik na vitální body (kyusho Jitsu), techniky se zbraněmi 
(kobutan-yawara, Escrima), techniky páčení, obranné techniky proti noži 
apod. Zkrátka to, co je nejvíc pravděpodobné, že se může hodit v běžném 
životě… 

SK Trial – shotokan karate 
www.karate-sktrial.cz  

info@karate-sktrial.cz 

Karate není pouliční rvačka

Foto: Archiv SK Trial

„Karate je bojové 

umění a ne pouliční 

rvačka. Je to ucelený 

a účinný systém 

bojových technik, jejichž 

nedílnou a důležitou 

součástí je dobrá fyzická 

i duševní příprava.“
Sempai Jiří Dvořák, 2. Dan
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PRO DětI A RODIčE

Teplé přímořské podnebí a sluncem prohřátá mořská voda vytvářejí vhodné 
podmínky pro ozdravný pobyt dětí z Prahy. Po několika dnech začne proces 
čistění dýchacích cest a uvolnění celého těla procházkami po pobřeží moře 

a koupáním. Areál Bellelli v Cesenaticu, kam jezdíme, je v oplocené zahra-
dě se soukromou pláží. Je určený pro skupinovou rekreaci, sportovní a ji-
ná soustředění. každá skupina má svůj program připravovaný učitelkami 
a zástupcem cestovní agentury. Pro děti mŠ Bendova připravuje program 
ředitelka Ivana Panochová a učitelka marcela komínová. „mořská olym-
piáda“ a její plnění je náplní celého devíti denního pobytu. Letos jsme 
tvořili z mušliček krabičky, velryby, žehlili jsme vosk do krásných obrázků 
a papoušků, malovali mořská trička a obrázky a na pláži jsme sportova-
li, soutěžili. největší zábavou byl „Pirátský den“, kdy se nám tři dospělí 
tatínci převlékli za piráty a děti u nich plnily sportovní disciplíny v cestě 

za pokladem. hra pokračovala ve vodě, kde malí „piráti“ stříkacími písty 
z pokladu dokončili pirátské dovádění. mezi hlavní mořskou zábavu patřilo 
koupání, plavání a hry ve vodě.
naše tradiční přímořské ozdravné pobyty koncem června jsou velmi oblí-
bené a mnozí účastníci s námi jezdí opakovaně. Jako pozdrav všem našim 
přátelům v Řepích jsme se vyfotografovali s Řepskou 17 na výletě lodí.

Ivana Panochová

řepská 17 na cestách aneb s MŠ Bendova v Itálii

Úspěch Lucie Kinkorové
milá Lucko,
gratulujeme Ti k vynikajícímu výsledku, kterého jsi dosáhla mezi 
žáky 5. tříd v Praze v oblasti matematiky. Děkujeme Ti zároveň za 
vzornou reprezentaci ZŠ Jana Wericha po celou dobu docházky do 
naší školy a přejeme Ti mnoho dalších úspěchů při studiu na střední 
škole. 

Mgr. Zuzana Martinovská,
ředitelka školy

milí rodičové, prarodičové a děti! Od září se na vás všechny opět těší mC 
Řepík a jeho lektorky. Protože některé naše maminky lektorky už začaly 
pracovat, budete potkávat nejen staré známé tváře, ale i nové lektorky. 
Co se téměř nemění, je pravidelný dopolední program.
V pondělí a ve středu dopoledne bude probíhat Školička bez rodičů a od-
poledne, resp. večer se na vás těší Dáša s jógou. V úterý a ve čtvrtek 
probíhá hernička pro rodiče s dětmi, rozdělená do tří věkových skupin. 
Po úterní herničce si maminky mohou popovídat anglicky s lektorkami 
Julie a Dalese. na školičky jsou děti již přihlášené, dále se můžete hlásit 
jako náhradníci. hlásit se předem je třeba i na páteční montessori hrát-
ky. na ostatní program není třeba se předem hlásit, stačí přijít, rády vás 
uvidíme! Program není jen pro děti, ale i pro maminky, které si určitě 
rády popovídají o svých radostech a starostech.
A co nás v tomto roce čeká? Školičky začnou již v září seznamovacím týd-

nem. Řepíkovské lektorky potkáte na řepském Babím létě ale hlavně – 
15. 9. od 10 do 16 hodin se bude konat Den otevřených dveří mC Řepík. 
Děti se vydovádí, něco si vyrobí, představí se všechny lektorky Řepíku, 
součástí programu bude i tombola s hodnotnými cenami. Dozvíte se zde 
veškeré informace o našem mateřském centru, o programu, přednáš-
kách apod. Vše potřebné se dozvíte také na našem webu: http://mc-re-
pik.webnode.cz/ nebo na Facebooku. Těšíme se na vás po prázdninách. 
Pravidelný program se rozjede v Řepíku na 100 % od října.

Od září se mění vedení mC Řepík a tak se tímto článkem loučí Zuzka 
huzyčová a Petra Šnoblová. novým maminkám lektorkám přejí radost 
při jejich činnosti a zároveň chtějí poděkovat za podporu mč Prahy 17 
a vstřícnost CZSZ.

Za MC Řepík lektorka Zuzka Brázdová

MC Řepík – od září v lehce novém hávu

Foto: Lukáš Panoch

Foto: Lukáš Panoch
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CO vás ZAJímá

Dobrý den,

ráda bych se na vás obrátila s poděkováním vašim 
pracovníkům na „Výdeji cestovních dokladů“. Dne 
1. 8. 2016 v dopoledních hodinách jsem si vyzvedáva-
la u vašeho mladého pracovníka nový pas a zároveň jsem odevzdávala 
starý. Ten jsem bezmyšlenkovitě odevzdala i s obalem. Jaké bylo moje 
překvapení, když za pár dní mi tento obal přišel v obálce na moji adresu 
zpět. nejde o obal jako takový, ale o ochotu a poctivost, která se v sou-
časné době tak málo vidí. Borlová H.
Poděkování patří jmenovitě Andree Pšeničkové a Jakubovi krásovi.

Poděkování policii

Dobrý den do redakce Řepské 17, v noci na 23. června 
jsem policii Praha Řepy hlásila rušení nočního klidu. 
Policista na telefonu byl i pres velmi pozdní noční čas 
příjemný a hlídkový vůz dorazil na místo během několika minut. Ráda 
bych jim prostřednictvím Řepské 17 poděkovala za dobře odvedenou 
práci a úsilí, které do ní vkládají.

Jaroslava Ryšavá

V krásném prostředí jižních čech, konkrétně v českých Budějovicích, 
se uskutečnila největší oslava gymnastických sportů v Evropě s názvem 
„Euro gym“.
Tato akce se konala již po desáté, ale v čR se uskutečnila vůbec poprvé. 
Orga nizátoři si na sebe vzali těžký úkol, postarat se skoro o 4000 gym-
nastů a gymnastek z celé Evropy a připravit pro ně lákavý a zábavný pro-
gram na celý týden. Velmi povedené byly tzv. workshopy, které probíhaly 
každý den a kde si všichni účastníci mohli vyzkoušet nejen gymnastické 
sporty, ale například i orientační běh, in-line bruslení, disco dance, vodní 
sporty a další.
Děvčata z gymnastického oddílu „Želvičky“ se těchto workshopů také zú-
častnila a vyzkoušela si tak pro ně známé disciplíny jako sportovní akroba-
cie, airtrack a skoky z malé trampolíny s dánským lektorem, ale také méně 
známé, jako capoeira, hit dance a woodball. S capoeirou se pak naše Žel-
vičky zúčastnily závěrečného ceremoniálu, na který si s lektorem připravily 
krátké vystoupení. 
V centru českých Budějovic byla postavena čtyři pódia, na kterých se kaž-
dé odpoledne odehrávala neuvěřitelná gymnastická a akrobatická vystou-
pení skupin z devatenácti evropských zemí, včetně české republiky.
Vystoupení naší skupiny s názvem „Barevný svět“, které čtvrt roku nacvi-
čovalo 20 gymnastek z našeho oddílu, sklidilo vždy velký úspěch, který byl 
oceněn i tím, že si nás organizátoři vybrali jako jedinou skladbu do závě-
rečného ceremoniálu. Skladba zaujala jak svými úbory, tak také celkovou 

choreografií, na které se společně s trenéry podílela i děvčata. každé vy-
stoupení bylo jedinečné a zanechalo v nás a snad i u diváků dobrý pocit 
a krásný zážitek.
Prožili jsme týden plný sportování, gymnastiky, zábavy a navazování me-
zinárodních přátelství. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na naší 
účasti na této skvělé akci „Eurogym 2016“.

Lenka Zajptová, vedoucí oddílu

Foto: Archiv TJ Sokol Řepy

Želvičky z TJ Sokol řepy na Eurogymu 2016

Vyjádření k příspěvku Lukáše Pokorného ke Strategickému plánu řep
Parkování: Domnívám se, že je vcelku dostačující. Řepy mám díky psovi 
prochozené opravdu hodně a nevidím, že by zde  nějak zásadně parkova-
li „mimořepští“. Parkovací čáry jsou podle mne jen vytahováním peněz 
z kapes občanů, protože zaparkování vozu rozhodně nezaručí. A na roz-
díl od jiných sídlišť tady máme poměrně slušný počet parkovišť, akorát že 
řidiči chtějí parkovat tři kroky od domu, v čemž je asi podstatný problém.
Odpad: Odpadová stání jsou vybudovaná zároveň  se sídlištěm, to zname-
ná asi 30 let. Původní betonové zídky byly přijatelné, bohužel, vandalové 
je hodně poničili. Ovšem „monstra“ v podobě předimenzovaných zastávek 
mhD situaci určitě nezlepšila. A pokud jde o bioodpad – znám lidi, kteří 
tam chodí. Za sebe však myslím, že bych tam se slupkami z brambor nebo 
mrkve asi nechodila. Bioodpad se docela dobře rozloží na normální sklád-
ce. A ušetří se za kontejnery či nádoby na tyto odpady, jakož i za jejich od-
voz. Spíše bych uvítala nádoby na plechový odpad, které tady určitou dobu 
byly, bohužel poté, co je lidé začali hodně využívat, bez náhrady zmizely.
Zapojení	 občanů	 do	 plánování	 rozvoje: Asi kdo chce, ten se vyjádřit 
může, otázkou je, co může ovlivnit s osamělým názorem. Domnívám se 
však, že by mělo být investováno VÝhRADnĚ do akcí sloužících OBčA-
nŮm. To znamená malometrážní byty nejen pro starší obyvatele, ale 

i pro tzv. singl., čili mladé lidi, kteří už nechtějí žít u ro-
dičů, ale na samostatné bydlení nedosáhnou. A co se 
týká plánované výstavby sportovního centra s hotelem. 
Bazén – koupaliště: urči tě! Ale hotel?! Copak řepští 
obča né potřebují hotel? Úmč přece není žádný developer?
Závěrem:  ÚMČ Praha	17	zaslouží POCHVALU:
1.	Za zdvořilé úředníky, jež vždy a ochotně pomohou při vyřizování žádostí.
2. Za zajištění a udržování čistoty, pravidelné sekání trávy (zejména my, 
pejskaři, to velmi oceňujeme, protože když pejskův „odpadek“ zapadne 
do vysoké trávy, je to problém).
3. Za zajištění bezpečnosti – při svých pravidelných pochůzkách potká-
vám strážnice i strážníky a samozřejmě i policisty v autech, pravidelně 
procházející či projíždějící sídlištěm.
4. A v neposlední řadě si nÁŠ ÚŘAD zaslouží poděkování za pořádání řa-
dy akcí – Slety čarodějnic, dětských dnů, hasičských soutěží, kinobus, 
sportovních soutěží (ještěže máme tak skvělé „náměstí“, kde tyto akce 
lze pořádat), jakož i za program kulturního centra Průhon, ale taky za 
služby Centra sociálně zdravotních služeb a myslím, že by se toho našlo 
ještě hodně. Jana Richterová
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Historie Domova sv. Karla Boromejského
historie kláštera v Řepích bezprostředně souvisí s příchodem sester 
sv. karla Boromejského z Francie do Prahy v roce 1837. Sestry své dílo za-
počaly na malé Straně pod Petřínem, kde postavily nemocnici a mateřinec 
se sídlem generální představené.
V roce 1858 zakoupila kongregace milosrdných sester sv. karla Boromej-
ského pozemek zvaný Taicmanův dvůr v Řepích a na něm v letech 1858 až 
1864 vystavěla klášter v klasicistním stylu. Jeho součástí se stal kostel 
Sv. Rodiny, který byl posvěcen vikářem a farářem Slavíčkem z neutonic 
v roce 1861.  
klášter původně sloužil jako sirotčinec, který byl po čtyřech létech péče 
o 400 sirotků kvůli epidemii trachomu (oční choroby) zrušen. V roce 1864 
bylo rozhodnuto, že se zde zřídí ženská věznice, která začala fungovat od 
roku 1865.
Zajímavostí je, že v letech 1861 – 1879 zde po propuštění ze žaláře pra-
coval jako zahradník pověstný loupežník Václav Babinský, který v Řepích 
také zemřel a je pochován na místním hřbitově.
V období let 1933 – 1934 byl kostel Sv. Rodiny vymalován v beuronském 
stylu bratrem Antonínem Vrbíkem – členem řádu sv. Benedikta z Prahy – 
Emauz. Zakladatelem beuronské umělecké školy je P. Desiderius Lenz z be-
nediktinského opatství Beuron v německu. Jedná se o syntézu starokřes-
ťanského umění, byzance a gotiky obohacenou o prvky umění egyptského. 
V řepském kostele byly užity motivy ze života Svaté rodiny a zvláštností 
jsou i vyobrazení mnoha andělů. 

V roce 1948 došlo ke zrušení ženské trestnice a budova byla upravena na 
ústav sociální péče pro dospělé. V roce 1950 pak dochází k násilné likvidaci 
kongregace a odsunutí řádových sester do pohraničí. V té době započa-
la i devastace kostela Sv. Rodiny. Celý interiér byl zničen, malby zabíleny 
a zařízení včetně oltáře, varhan a zvonů zmizelo. Byla sundána věž koste-
la, který následně sloužil jako garáž pro nákladní automobily.
Od roku 1958 se uživatelem budovy kláštera stává Výzkumný ústav země-
dělské techniky.
Po navrácení majetku kongregaci byla po roce 1990 započata rekonstruk-
ce zchátralého objektu včetně restaurace kostela. V průběhu restaurátor-
ských prací byla ze vzácných maleb odstraněna přemalba a byly zafixovány 
zachovalé části maleb. V současné době kostel slouží potřebám komunity 
sester boromejek, farnosti sv. martina a v neposlední řadě jako řepský kul-
turní stánek, ve kterém se koná mnoho koncertů.
V roce 1996 kongregace milosrdných sester sv. karla Boromejského zaklá-
dá Domov sv. karla Boromejského a otevírá ho ke službě nemocným senio-
rům. Součástí objektu je také oddělení výkonu trestu pro ženy, které spadá 

pod vazební věznici Ruzyně. Tím se navázalo na historii ženské věznice 
v objektu kláštera.

Domov sv. karla Boromejského (www.domovrepy.cz) je nestátní nezisková 
organizace, která by bez podpory mnoha institucí, organizací a individu-
álních dárců nemohla plnit své poslání. 
nejjednodušší způsob podpory Domova je odeslání SmS zprávy ve tvaru 
DMS	DOMOVREPY na číslo 87777. Cena dárcovské SmS je 30 kč, z níž Do-
mov obdrží 28,50 kč. Poskytovatelem DmS podpory je Fórum Dárců.

Ing. Monika Straková

Loď kostela sv. Rodiny dnes po restauraci. (Foto Jaroslav Hájek)

Loď kostela sv. Rodiny kolem roku 1930. V pozadí ocelové mříže, oddělující 
prostor pro odsouzené ženy. (Foto archiv Jaroslava Hájka)

Řepský klášter sester řádu sv. Karla Boromejského před znárodněním, kdy 
věž kostela sv. Rodiny zdobil ještě kříž. (Foto archiv Jaroslava Hájka)



Plocha: 87 m2

Cena: 150 Kč/1 m2/hod

Plocha: 167 m2

Kapacita: 110 míst
Cena: 450 Kč/hod

Plocha: 92 m2

Cena: 350 Kč/hod
Pouze víkendy

Foyer_

_Společenský sál

Pohybový sál_

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

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

Plocha: 22 m2

Cena: 150 Kč/hod  

Fotoateliér_____

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

Plocha: 17 až 20 m2

Cena: 150 Kč/hod
Všední dny dopoledne, 
víkendy celé

Hudebna_

Plocha: 180 m2

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

Sokolovna Řepy_____

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

Cena: 1 000 Kč (paušál)

Bar v Sokolovně__

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

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

Cena: dohodou
Zajištění programu+catering

A4 PRUHON PRONAJMY_new_price.indd   1 23.08.16   19:36



Prodám rekreaãní chatu 
u rybníka (Brdy)

25 min. z Prahy po D5. 
Elektfiina, mûstský 

vodovod, koupelna. 
Rekonstrukce r. 2016. 

Lesy, tenisové kurty, fitness, 
wellness, poutû. 1 280 000 Kã.

Tel.: 777 859 622

Více: https://www.bezrealitky.cz/
nemovitosti-byty-domy/432546-
nabidka-prodej-rekreacniho-
objektu-benatky-myto
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VÍME, O ČEM MLUVÍME, KDYŽ SE ODVOLÁVÁME  
NA „KŘESŤANSKÉ KOŘENY“ NÁRODA A EVROPY?

JDE V ŽIVOTĚ O VÍC? Často se dnes mluví o „křesťanských kořenech“. Co to vlastně je? Kdo jsou ti křesťané? Jsou součástí dnešního 
světa? Potkám je v běžném životě? I na řepském sídlišti?

KDO JE JEŽÍŠ? Jak může Ježíš popravený před dvěma tisíci lety ovlivňovat můj život? Je to jenom fikce nebo na tom něco je? 
Proč se nedějí zázraky i dnes? Nebo se dějí?

PROČ JEŽÍŠ ZEMŘEL? Jaký to má smysl, že se Ježíš obětoval? Co to znamená, že se obětoval za nás? I za ty, kteří v něj nevěří? 
Za mne, za tebe, za našeho souseda?

JAK NÁS BŮH VEDE  
A JAK ZÍSKAT VÍRU?

Dá se víra získat? Je to dar nebo přesvědčení? Má cenu mluvit s ostatními o něčem tak intimním, jako je víra? 
S kým a jak o ní mluvit, abychom ji druhým nezprotivili?

PROČ A JAK ČÍST BIBLI? Je Bible nudná? Co mne na čtení Bible odrazuje a co přitahuje? Jak ji číst a neutopit se v ní? Je pro mne? 
V čem mi může pomoci? Je ještě aktuální?

JAK NÁS BŮH VEDE, 
PROČ SE MODLIT?

Jak mne může vést někdo, koho nevidím ani neslyším? Proč by mne Bůh měl vůbec vést? Jsem pro něho 
zajímavý? Co je to modlitba? Monolog nebo dialog? Jak se mám modlit?

JAK ODOLAT ZLÉMU? Co je to zlo a proč mu tak snadno podléháme? Proč je tady a my mu musíme odolávat? A dá se vůbec zlu 
odolat? Co když podlehneme?

KDO JE DUCH SVATÝ, JAK 
JÍM MOHU BÝT NAPLNĚN?

Pochopili jsme Krista. Pochopili jsme Boha otce. Ale co ta třetí záhadná osoba – Duch svatý? Vždyť ho nikdo 
neviděl. Jak může být mezi námi a v nás? Je možné jeho působení pocítit?

UZDRAVUJE BŮH I DNES? Dozvíme se něco o zázracích? Vstávání chromých, prozření slepých, probuzení mrtvých? Jak Bůh může 
uzdravovat? Opravdu uzdravuje i dnes?

A CO CÍRKEV? Kdo tvoří církev? Staří kmeti? Jeptišky za zdmi kláštera? Arcibiskup nebo papež obklopený skupinkou 
nejvěrnějších? To je církev? Jak mohla v historii chybovat? A jak mohla přežít?

JAK PROŽÍT ZBYTEK 
ŽIVOTA CO NEJLÉPE?

Je obtížné nebo snadné žít to, co křesťané hlásají? S čím se křesťané v dnešním světě střetávají a jaká je jejich 
úloha? Jak navázat a udržet vztah s Bohem do smrti i po ní?

PŘIHLÁŠKY na 603301428 nebo marie.svatosova@seznam.cz      Kurz je bezplatný – zadarmo jsme dostali, zadarmo dáváme.

PROGRAM A OBSAH 12. KURZU ALFA v Řepích 28.9. – 30.11.2016 
(na 10 středečních večerů a 1 sobotu vás zve Farnost Řepy a sestry boromejky, K Šancím 50)

Chcete	u	nás	inzerovat?	
každé čtvrté otištění s 50% slevou, michaela.linhartova@praha17.cz
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VÝROBA DEK A POLŠTÁŘŮ

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ
DOPRAVA  ZDARMA

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

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ
DOPRAVA  ZDARMA

VŠE PRO VÁŠ BYT

NEVANOVA  1045 (dílna)
1047 (prodejna)

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

Pracovní doba:  Po–Pá  8.00–18.00 hod.

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

Řepy
KUPÓN
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největší síť nejoblíbenějších fitness | trenérka v kruhu kontroluje
správnost cvičení | efektivní kruhový trénink |betterbelly specialista 
na hubnutí bříška | POUZE PRO ŽENY

TEL 702 021 001

TRÉNINK ZDARMA!

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

ve vrátnici bazénu N. Butovice
Mezi školami 2475, Praha 5
Kurzy vždy v úterý 20–21h

Cena 3600,- Kč
Zahájení kurzu již 13. 9. 2016

Dámský klub Linie
AQUA AEROBIK

Zápisy do kurzů září 2016 – leden 2017

6. a 13. 9. 2016
v 19.30 – 20.00 h P
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tel.: 602 805 633
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SLEVA 
30%

z montáže

Po předložení tohoto kuponu

ŽALUZIE 
SÍTĚ PROTI HMYZU

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

stejné IČ
stejná adresa
stejný kontakt24 let

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

ÚPRAVY A OPRAVY ODĚVŮ
Šití a pletení na zakázku

Čistírna oděvů a kůže
Mandlování a praní prádla

Prodej dámské módy
www.PLETENA-MODA.cz

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

 
 
 ++ 

 
 
 
 
 
 

603 456 275 
 
 
 
 
 
 
 
 

info@hyrman.cz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.hyrman.cz  
 

 
 

18 let 
praxe 

 

 
 

Garance 
KVALITY 

Férová cena, přátelský přístup   

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

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

Tel.: 235 312 734

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

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

Školka Želvička
Španielova 52a, 

163 00 Praha - Řepy 
Tel.: 604 433 057

www.skolkazelvicka.cz

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

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

První hodina zdarma :)

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

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

OPRAVY ELEKTRONIKY A PRAČEK
251 610 329   www.opravujeme.cz
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Adresa: www.studiogernetic.cz
Slánská 381/10, Praha 6-Řepy Otevírací doba dle objednání. Otevřeno i o víkendu.
(křižovatka Slánská-Plzeňská) Telefon recepce: 235 325 659 nebo 602 501 191

Kosmetické studio GERnétic

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

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

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

Žufanova 1114/1, Praha 6-Řepy

KOŽNÍ ORDINACE
MUDR. TVRDOŇOVÁ KATEŘINA

dermatologie estetická dermatologie

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

 
Přijďte si zaplavat a 

užít čisté vody  
v našem bazénu s letní 

terasou ! 

 
 
 
 

Naleznete zde i saunu, 
posilovnu a solnou jeskyni.  

 
Dále nabízíme masáže a různá 

cvičení (aqua aerobic, aqua 
fitness, jóga, pilates…) 

 
 
 
 

www.centrumhomolka.cz 
tel. recepce: 257 272 016 
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SLUŽBy
•  MALOVÁNÍ,	TAPETOVÁNÍ,	lepení	stropních	podhledů,	

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

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

•  HÁJEK–ZEDNICTVÍ–MALÍŘSTVÍ. 
Provádím veškeré zednické, obkladačské, malířské, 
podlahářské a bourací práce. Odvoz suti zajištěn. 
Rekonstrukce bytu, domu, nebytových prostor. 
PRAhA 17/5/6 A BLÍZkÉ OkOLÍ. Tel.:	777	670	326

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•  ARMYSHOP	–	VYBAVENÍ	A	OBLEČENÍ	DO	PŘÍRODY	
–  kraťasy, trika, mikiny, spacáky, batohy, celty, nože, 
obr. spreje. Bílá hora – čistovická 15,  
po–pá 13–19 h. www.e-armyshop.cz

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

•  HODINOVý	MANŽEL, mALOVÁnÍ, ŠTUkOVÁnÍ, 
kOmPLETACE  nÁByTkU. f.seher@seznam.cz	
 Tel.:	603	305	211

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

•  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

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

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

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

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

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

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

•  VýUKA	KLAVÍRU	–	DOCHÁZÍM	ZA	ŽÁKY.		
	 Tel.:	737	190	761

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

ByTy, NEMOVITOSTI

•  PRONÁJEM	GARÁŽE	MAKOVSKÉHO	1394/8a,	PRAHA	6	–	
ŘEPY.	nabízím k dlouhodobému pronájmu samostatnou 
zděnou garáž s kovovými vyklápěcími vraty v prostoru 
společných garáží. Zavedená elektřina, plocha 18m2. 
Vjezd do objektu je přes kovová uzamykatelná vrata. 
Dobře zabezpečený objekt.  Tel.:	603	825	156

•  VYMĚNÍM	ST.	BYT	2+KK	V	ŘEPÍCH	za	větší	v	Praze.	
 Tel.:	776	411	829

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

OPRAVY PRAČEK – LANSDORF
Praha-Řepy, Krolmusova 348/25

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

Příjem zakázek nepřetržitě!

REKONSTRUKCE KOUPELEN A KOMPLETNÍ  
PŘESTAVBY BYTŮ.  

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

Tel.: 777 317 278


