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Vážení čtenáři,
rok 2011 máme úspěšně za sebou a před námi se otevírá brána roku 2012. Na tento rok je mnoho 
názorů, pravd a mýtů. Snad jsou to jen povídačky. Já a celá redakční rada vám všem přejeme, abyste 
tento rok prožili co možná nejlépe a aby byl pro vás úspěšný.

KRÁSNÝ ROK 2012!
 Za redakční radu Michal Kulkus 

Kam za kulturou • Kam za kulturou
•Kulturní středisko Průhon
Pořady pro děti 
(Vždy v sobotu od 16 hodin, vstupné 40 Kč)
 14. 1.  O kominíku Josífkovi: Pohádka plná komí-

nů, střech a písniček vypráví příběh o štěstí 
kominíka Josífka, které se mu jednoho dne 
vytratí jako dým z komínu. Hraje loutkové 
divadlo Matýsek.

 21. 1.  Dobrodružství pejska Kubíka: Štěně Kubík, 
hlídač oveček, uteče do lesa. Omámen 
svobodou a lesní vůní ztratí cestu domů. 
Potká veverku, medvěda a nakonec vlka...  
Pohádku s loutkami a písničkami s harmoni-
kou hraje Divadlo Krasohled.

 28. 1.  Mikulkovy pohádky: Pět pohádek Aloise 
Mikulky – např. Jak to chodívá v pralese, 
O smutném tygrovi, O rybáři, který nikdy nic 
nechytil. S velkými loutkami hraje Divadlo 
ELF.

Pořady pro dospělé 
 11. 1.  Písně, které vracejí čas: Josef Krček a Chai-

ré. Vzácný koncert s vokálně instrumentál-
ním souborem dobových nástrojů Chairé. 
Soubor si vypůjčil název z řecké mytologie: 
Chairé byla dcerou Érota a Psyché, její jméno 
znamená radost. Dodnes se v Řecku lidé 
zdraví pozdravem „chairé“ – „buď zdráv“. 
Soubor si tento pozdrav překládá: „Udělám 
vše pro to, abych tě svou hudbou uzdravil,“ 
a touto ideou se řídí na každém koncertě. 
V 19 hodin.

 20. 1.  Taneční kavárna: se Sparťankou pro mladé 
duchem. V 16 hodin.

 25. 1.  Text-Sex-Appeal Dr. Uzla. Dlouho očekávaný 
večer se sexuologem a humoristou MUDr. Ra-
dimem Uzlem. Prý odpoví na každou otázku, 
ale hlavně bude vyprávět vzpomínky ze své 
praxe. Přihrávat mu bude Vráťa Ebr. 
V 18.44 hodin.

Výstava
5.–26. 1 . Svět pohledem tří generací: Drahoslava 

Šmídová, Jana Kleinbauerová, Jan Vacek – 
fotografie, druhé setkání. 
Vernisáž: 4. 1. v 19 hodin. Otevřeno každý 
všední den od 10 do 20 hodin, v sobotu 
v době programu.

Akce v sokolovně
 7. 1.  Tříkrálový karneval pro děti se sně-

hulačkou Hankou – v maskách andílků, 
sněhuláků, Sněhurek, sněhových vloček 
a zimních pohádkových postaviček. 
V 16 hodin.

 21. 1.  Velký řepský bál: Pořádá Společnost pro 
obnovu řepských tradic. V 19 hodin.

KS Průhon, Socháňova 1220, Praha 17-Řepy, 
tel. 235 313 289/91, www.volny.cz/ks-pruhon, 

e-mail: ks-pruhon@volny.cz

•Domov sv. Karla Boromejského 
6. 1.–5.  2. Co je člověk: Jubilejní výstava obrazů 

a kreseb ak. malířky Marie Tefrové 
 7. 1.  Benefiční koncert dětského pěveckého 

sboru Radost Praha pod vedením sbormistra 
Vladislava Součka (sboru se věnuje již 50. se-
zónu a vychoval v něm řadu talentovaných 
zpěváků). Na programu J. J. Ryba, G. B. Per-
golesi, C. Monteverdi. Kostel sv. Rodiny, 
od 15.30 hodin. Vstupné dobrovolné.

 21. 1.  Koncert smíšené vokální skupiny Marika 
Singers: Zazní skladby klasické i současné 
moderní tvorby včetně světově známých 
melodií (od W. A. Mozarta, J. Haydna po 
M. Mathieu a E. Piaf). Kostel sv. Rodiny, 
od 15 hodin. Vstupné dobrovolné.

 29. 1.  Duo semplice: Flétna – Vít Homér, 
harfa – Lukáš Dobrodinský. Zazní skladby 
J. S. Bacha, A. Corelliho, J. K. Krumpholtze, 
F. Bendy, V. Nováka, Z. Folprechta, V. Ho-
méra a poezie W. Shakespeara, J. Seiferta, 
P. Claudela a J. Zahradníčka v podání Blanky 
Suriakové. Kostel sv. Rodiny, od 17 hodin. 
Vstupné dobrovolné.

Zájemci o zasílání kulturních programů a aktualit 
z Domova se mohou přihlásit na e-mailu: 
kultura@domovrepy.cz.

Výtěžek ze vstupného podporuje činnost Domova 
sv. Karla Boromejského.

Domov sv. Karla Boromejského, K Šancím 50, 
Praha-Řepy, tel. 235 301 238, www.domovrepy.cz. 

Spojení: tram č. 9 a 10, bus č. 164 a 180.
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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  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

Podatelna  Španielova 1280
Pondělí 8.00–12.00/13.00–17.30
Středa 8.00–12.00/13.00–18.30

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 na www.repy.cz

Josef Krček – z koncertu Chairé

Foto: Z archivu KS Průhon

2 ÚVODNÍ SLOVO



Nejzákladnější změny
1)  Veškeré nepojistné sociální dávky (agenda 

dávek hmotné nouze, příspěvek na péči,  na 
mobilitu, na zvláštní pomůcku – dávky pro 
osoby zdravotně postižené) a vyřizování po-
suzování nároku a vydávání průkazek ZT, ZTP 
a ZTP/P nyní v Praze vyřizuje Krajská pobočka 
pro hl. m. Prahu Úřadu práce ČR, a to pro-
střednictvím svých kontaktních pracovišť. 

2)  Osobám se zdravotním postižením se od 
1. 1. 2012 poskytují dávky – příspěvek na 
mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku 
(zahrnují dřívější dávky pro osoby zdravotně 
postižené – příspěvek na provoz motorového 
vozidla, na zakoupení motorového vozidla, 
na opatření zvláštní pomůcky, atd.).

3)  Šetření k žádosti o výše uvedené dávky bu-
dou provádět také sociální pracovnice úřadu 
práce.

Kde podat žádost
Potěšující zpráva pro občany Řep, Zličína a So-
bína je, že bylo zřízeno detašované pracoviš-
tě oddělení nepojistných dávek kontaktního 
pracoviště Úřadu práce Praha 6, které sídlí 
v prostorách bývalého odboru sociálních věcí – 
oddělení příspěvku na péči – v Praze-Řepích, 
v Bendově ulici čp. 1121. Zde mají občané mož-
nost podávat žádosti o všechny dávky, včetně 
dávek státní sociální podpory. 
Toto pracoviště bude sloužit zprvu hlavně jako 
podatelna. Při podání žádosti je tedy nutné si 
překontrolovat, zda máte doloženy všechny po-
žadované doklady.

Změna v systému vyplácení 
sociálních dávek!
Jak jsme vás již v minulém čísle zpravodaje informovali, od ledna 2012 došlo ke změně 
systému vyplácení sociálních dávek a zároveň systému sociální práce na obcích.

Pokud se však klienti rozhodnou, mohou podat 
žádost i na úřad práce v ulici Jugoslávských par-
tyzánů 15, v Praze 6.

Příspěvek na mobilitu
Upozornění: Pokud bude občan požadovat pří-
spěvek na mobilitu od ledna 2012, je nezbytné 
podat žádost o tento příspěvek v měsíci lednu, 
protože se jedná o měsíční dávku.

Parkovací průkazy
Staré označení vozidel přepravující osobu těž-
ce zdravotně postiženou č. 02 si mohou klienti 
vyměnit za parkovací průkaz označující vozi-
dlo přepravující osobu těžce zdravotně posti-
ženou platné v EU. 
K výměně je nutné doložit staré označení, průkaz 
mimořádných výhod, průkazovou fotografii. 
Výměnu parkovacích průkazů provádí nadále 
Odbor sociálních věcí MČ Praha 17, Makovské-
ho 1142, Praha-Řepy.

Mgr. Alena Presslová, 
vedoucí odboru sociálních věcí

Úřední hodiny
Pondělí a středa: 8 až 17 hodin
Úterý a čtvrtek: 8 až 13 hodin
Úřední hodiny jsou shodné s pracovištěm 
státní sociální podpory sídlícím v ulici Ju-
goslávských partyzánů 15 v Praze 6.

Slovo starostky

Vážení čtenáři, 

těší mne, že vás mohu na prahu nového 
roku opět přivítat při čtení Řepské sedm-
náctky! Vaše dopisy redakci a také mnohá 
má osobní setkání s vámi potvrzují, že naši 
snahu vydávat pro vás zdarma zpravodaj 
ilustrující dění v naší městské části oceňu-
jete. Děkujeme vám za vaše příspěvky i te-
lefonáty, děkujeme vám, že Řepskou sedm-
náctku tvoříte spolu s námi!
Rok 2012 bude pravděpodobně náročnějším 
než ten loňský pro všechny z nás. Nemám 
na mysli mayské předpovědi, ale společen-
ský vývoj v oblasti sociální a ekonomické. 
Přesto věřím, že nás čekají i hezké chvíle. 
Přeji nám všem, abychom letošní rok zvládli 
se ctí, s chladnou hlavou a srdcem na pra-
vém místě. 
Milí čtenáři, do roku 2012 přeji vám i vašim 
nejmilejším klid, zdraví, pohodu a lásku!

Bc. Jitka Synková

Nejoriginálnější 
řepská dýně
Odbor životního prostředí a dopravy MČ Pra-
ha 17 vyhlásil v listopadu soutěž „O nejorigi-
nálnější halloweenskou dýni“. Slíbenou od-
měnou byl vánoční stromeček. 
„Všechny nominované dýně byly báječné. Auto-
rům patří mimořádný dík. Vítěz ale mohl být jen 
jeden. Po dlouhých diskuzích nad jednotlivými 
návrhy, ze kterých nevzešel jednoznačný vítěz, 
porota přizvala k rozhodování i „hlas veřejnos-
ti“. Ten převážil misky vah a zvítězila dýně au-
torky Lucie Bartůňkové,“ okomentoval rozhodo-
vání poroty vedoucí odboru životního prostředí 
a dopravy RNDr. Milan Svítek. 
„Vítězce gratulujeme! Věřím, že podobné sou-

těže a hry jsou jednou z cest, jak nás upozornit 
na to, že kvalita životního prostředí, které nás 
obklopuje, je dílem nás všech a že mu musíme 
věnovat neustálou pozornost,“ vyjádřil se mís-
tostarosta pro životní prostředí Prahy 17 Martin 
Marek.

-red-

Foto: Martin Šalek

Prodej bytů v Makovského
Dotaz: Jsem důchodkyně, bydlím v jednom ze 
zrekonstruovaných domů v ulici Makovského. 
Myslela jsem, že tady v klidu dožiju, ale teď 
jsem přímo zděšená a nevím, co mám dělat! 
Kde mám vzít ty statisíce na koupi bytu!?
Nejste sama, kdo se na nás obrátil s podobným 
dotazem. Byty v těchto domech jsme sice na-
bídli dosavadním nájemcům k odprodeji, ale to 
neznamená, že si byty koupit musejí. Doufám, 
že vás uklidním následujícím sdělením: Byty, 
které si nájemníci v čp. 1140–1145 a 1222–1227 
nekoupí, zůstanou v majetku Městské části Pra-
ha 17! To znamená, že dosavadní nájemníci, 
a tedy i vy, budete moci v bytě bydlet a nadále 
budete nájemci!

Bc. Jitka Synková, starostka 
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Zprávy z radnice • Zprávy z radnice • Zprávy z radnice

PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M. Č. PRAHA 17 SE KONÁ 8. ÚNORA V 15 HODIN.
Místo konání: ZŠ genpor. Františka Peřiny, Socháňova čp. 1139, Praha-Řepy

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na interne-
tových stránkách www.repy.cz v oblasti Samospráva nebo v listinné 
podobě na Odboru kanceláře starostky M. č. Praha 17, Žalanského 291, 
Praha-Řepy.

Rada MČ Praha 17 mj.
Souhlasí: 
•  a doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha 17 schválit ukončení prodeje by-

tového panelového domu – II. etapy v ul. Vondroušova čp. 1154–1160 
včetně zastavěných pozemků v k. ú. Řepy, dle zákona č. 72/1994 Sb., 
o vlastnictví bytů v platném znění ke dni 31. 12. 2011. Po tomto ter-
mínu nebude brán zřetel na žádosti o prodej bytových jednotek ve 
výše uvedeném panelovém domě.  Po tomto termínu zůstanou zbylí 
nájemci i nadále řádnými nájemci se všemi právy vyplývajícími stejně 
jako dosud z platných právních předpisů;

Rada schválila, aby i v letošním roce Řepskou sedmnáctku do poštovních 
schránek všech řepských domácností distribuovala Česká pošta, s. p. 
Městská část Praha 17 vydává zpravodaj 11x ročně v nákladu 12 000 vý-
tisků.

Proč rozpočtové 
provizorium 
Městská část Praha 17 dlouhodobě schva-
luje ke konci roku tzv. rozpočtové provi-
zorium. 

„Náš rozpočet je vázán na rozpočet hl. m. 
Prahy a ten je vázán na rozpočet státu. Jed-
nání zastupitelstva MČ Praha 17 se bude ko-
nat v předstihu před zastupitelstvem hl. m. 
Prahy, které bude projednávat rozpočet na 
příští rok, proto rozpočtové provizorium,“ 
vyjádřil se zástupce starostky Mgr. Bořek 
Černovský, který je za sestavení rozpočtu 
naší městské části zodpovědný.

-red-

MÁME „ÁMOSKU“
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•  s navrženými termíny zasedání rady MČ a zastupitelstva MČ v I. polo-
letí 2012.

Schvaluje: 
•  peněžní dar ve výši 5 tisíc Kč Klubu silového trojboje Sporting Apis na 

financování startovného na mistrovství Evropy a mistrovství světa;
•  žádost o bezúplatný převod pozemku parc. č. 1149/24 v k. ú. Řepy, 

lokalita Skuteckého, včetně parkoviště na pozemku 1149/62 
v k. ú Řepy, z majetku ČR (Správy vojenského bytového fondu Praha) 
do majetku hl. m. Prahy a správy MČ Praha 17, za podmínky odprodeje 
části pozemku parc. č. 1502/8 v k. ú. Řepy, lokalita Mrkvičkova (o vý-
měře 8 845 m2), oddělené dle geometrického plánu č. 1102 – 99/2008 
(v proluce mezi bytovým domem a hotelem Fortuna West), z majetku 
ČR (správy Ministerstva obrany ČR) do majetku hl. m. Prahy a správy 
MČ Praha 17, za odhadní cenu;

•  prodloužení smlouvy s Českou poštou, s. p., o roznášce Řepské sedm-
náctky; 

•  provedení celkové rekonstrukce bytového domu čp. 252 ul. Čistovická 
a vypsání výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace.

Projednala: 
•  návrh rozpočtového provizoria Městské části Praha 17 na období le-

den – únor 2012; 
•  návrh rozpočtu na rok 2012 - II. verze;
•  návrh plánu hospodářské činnosti na rok 2012;
•  návrh rozpočtového výhledu na roky 2013 až 2014.

Jednání rady a zastupitelstva v I. pololetí 2012
Rada MČ: 4. 1., 18. 1., 30. 1., 15. 2., 29. 2., 14. 3., 26. 3., 18. 4., 
2. 5., 16. 5., 30. 5., 11. 6. a 27. 6. 2012. Jednání rady je neveřejné!

Zastupitelstvo MČ: 8. 2., 4. 4. a 20. 6. 2012. Jednání zastupitelstva 
je veřejné (aula ZŠ genpor. Fr. Peřiny v Socháňově ulici).

Bc. Eva Vernerová,
kancelář starostky

K privatizaci
Dotaz: Uvažuje Městská část Praha 17 o privati-
zaci bytů v Žufanově ulici čp. 1093/14?

P. Chabusová

O prodeji bytů v tomto domě neuvažujeme. 
Dům zůstane v majetku Městské části Praha 17 
i z toho důvodu, že jsou zde služební byty. 
Některé bytové domy si MČ Praha 17 pone-
chává, protože nájmem získané finanční pro-
středky využijeme ve prospěch celé naší loka-
lity – například pro péči o zeleň a hřiště, pro 
budování domova pro seniory i pro případné 
zvýšení komfortu bydlení v domech v majetku 
městské části (mám na mysli například rekon-
strukce bytových jader).

Ing. Marie Vaicová, 
zástupkyně starostky

Foto: -akraj-
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Pavel Maxa (41)
•  Zastupitel a radní – nepřetržitě od roku 

1998 (ODS).
•  Vzdělání: SPŠ potravinářské technologie 
•  Zaměstnání: Česká pošta, oddělení elek-

tronických služeb, od ledna 2012 také 
jednatelem firmy Optimis 

•  Hobby: badminton, motorka, letadla
•  V Řepích žije od r. 1998.

Jako zastupitel a radní působíte v Řepích pěk-
nou řádku let. Vzpomenete si ještě, proč jste 
se rozhodl poprvé kandidovat?
To si vzpomenu! Bylo to v roce 1998, kdy jsem 
vstoupil do ODS. Líbilo se mi, jak tady ODS, teh-
dy za bývalého starosty, fungovala. Proto jsem 
vstoupil po čase i do komunální politiky. Co se 
týká informačních technologií, byla v té době na 
úřadě „mezera“ – to byla oblast, kterou jsem se 
snažil zlepšit.

Byl jste tehdy poměrně mladý...
Bylo mi osmadvacet. Líbilo se mi, a to se mi líbí 

Můžete zmínit, co se vám osobně za ta léta po-
dařilo prosadit?
Zprovoznili jsme nový informační systém, nový 
portál, nové webové stránky – v současné době 
už třetí. Působil jsem jako řídící koordinátor 
těchto změn. Na co jsem pyšný, je Řepská sedm-
náctka, která se změnila k nepoznání. Je mno-
hem zajímavější než dřív. Informace jsou zde 
v tak široké škále, o které se nám dřív jen mohlo 
zdát. 

Ve které části Řep bydlíte?
V Galandově ulici, mám výhled na letiště, a to 

se mi líbí. Pocházím ze 
Střešovic, v Řepích bydlím 
od roku 1998. Kdysi jsem 
tu byl, někdy v roce 1992, 
tehdy mi Řepy připadaly 
jako místo, kde lišky dáva-
jí dobrou noc. Pak jsem se 
sem přestěhoval a úplně 
jsem změnil názor. 
Kdysi jsme měli takový 
slogan: Řepy – bydlení 
na dobré adrese. Myslím, 
že teď se ten slogan stá-
vá skutečností. Líbí se mi 
zrekonstruovaná třída Ma-
kovského – domy i zelený 
tramvajový pás. Zazna-
menal jsem kladné ohlasy 
našich občanů i těch, kteří 
tady nebydlí. Velmi pozitiv-
ně na mne působí opravené 
fasády, nová hřiště. Sídliš-
tě, to už není změť vyso-
kých šedivých domů. Řepy 
mám fakt rád!

Postrádáte v Řepích něco?
Slýchávám, že je tu nedo-
statek parkovacích míst. 
Ale to se dá řešit tak, že 
člověk popojede o dvě stě 
metrů dál. Osobně mi tu 

nechybí nic. Možná nějaká pěkná stylová re-
staurace...

Chtěl byste tady žít, až zestárnete?
Určitě! Spousta lidí má odpor k panelákovému 
bydlení. Já jsem výjimka. Myslím si, že každý byt 
se dá s přiměřenými náklady uzpůsobit tak, aby 
se tam člověk rád vracel. 

Byl jste jmenován jednatelem firmy Optimis, 
spol. s r. o. Jaké máte plány?
Společnost Optimis je historicky spjata s měst-
skou částí, která je jejím zřizovatelem. Vznikla 
na začátku devadesátých let a po celou dobu se 
starala o bytový fond městské části. Po proběh-
lých prodejích bytů se společnost musí přizpů-
sobit novým podmínkám, na trhu správy nemo-

Otázky pro zastupitele Pavla Maxu

vitostí se musí snažit mnohem víc než dřív. To 
s sebou logicky přináší změny. Četl jsem, že rok 
2012 bude rokem plným změn. To se tedy týká 
i Optimisu. 
Firma je, většinou neprávem, takovým „obecním 
otloukánkem“ zastupitelů, kteří se úplně ne-
seznámili s jejím fungováním a hospodařením. 
Za pár výtek si firma mohla sama, většina však 
byla neopodstatněná a pramenila z neznalosti, 
o které jsem již hovořil. Je to škoda, protože za-
městnanci se snaží odvádět práci s plným nasa-
zením. Nemají to vždy úplně jednoduché a platí 
zde „staré české“: Není člověk ten, aby se zavdě-
čil lidem všem!
Velkou změnou bude programové vybavení fir-
my, které je z dnešního pohledu již značně zasta-
ralé. Tato změna by se měla odrazit v kvalitnější 
a snazší obsluze, kontrole a přehlednosti pro 
výbory jednotlivých SVJ – společenství vlastníků 
jednotek, také práce zaměstnanců by tak měla 
být daleko efektivnější.
Neříkám, že změny v Optimisu budou vždy a pro 
všechny změnami příjemnými. Budou však nutné 
a nezbytné, aby si firma udržela svůj prostor na 
trhu. V dlouhodobé perspektivě firmy to budou 
každopádně změny k lepšímu.

Děkuji za rozhovor.
Jaroslava Šímová

Co se šušká
„Hm! Ten tedy na svůj věk vůbec nevypadá! 
Neřekla bych mu ani šedesát, natož pětaše-
desát,“ pomyslel si nahlas nejeden ze čte-
nářů, když spatřil v minulém vydání Řepské 
sedmnáctky u rozhovoru se zastupitelem 
Bc. Václavem Krásou jeho věk. Šuškanda 
byla tak hlasitá, až se donesla do redak-
ce...
Číslice byla opravdu chybná, neboť Bc. Krá-
sa je skutečně o pět let mladší. V redakci 
ale tentokrát neřádil tiskařský šotek, chyba 
vznikla daleko prozaičtěji. Jak? To si ne-
chám pro sebe! ☺

Jaroslava Šímová

dodneška, že úřad nebyl a není spojen se žádnými 
skandály. To je obrovská deviza, které si cením. 
Samozřejmě, některá naše rozhodnutí mohla být 
i chybná, jiná zase dobrá... Ale to, že tady není 
ani stín něčeho takového, je pro mne důležité.

Co říkáte názoru, že mnozí vstupují do politiky 
pro peníze?
To je obraz dnešní doby, který tvoří média – no-
viny, televize. Jediné, co nám ukazují, jsou vel-
ká negativa. Když si zapnete televizi, tak tam 
každý den vidíte aféry politiků. Mravenčí práci 
normálních politiků ale nikdo nevidí. Pozitivní 
události nejsou lidem předkládány. Nedělám si 
iluze – v politice jsou lidé dobří a špatní, jako 
v každém zaměstnání! Pořád ale doufám, že vět-
šina je dobrá!
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Velkoobjemové kontejnery
V době uzávěrky Řepské sedmnáctky nebyl termín při-
stavení velkoobjemových kontejnerů ještě znám. 
Sledujte proto webové stránky Městské části Praha 17: 
www.repy.cz. -red-

Adresy sběrných dvorů
•  Praha 5-Košíře, ul. Klikatá 1238/90 c, telefon 731 663 582
•  Praha 6-Dejvice, ul. Proboštská 1, telefon 284 098 906
Provoz:  Po–Pá od 8.30 do 17 hodin, v sobotu od 8.30 do 15 hodin.

Městská část Praha 17
hledá

lékaře-ortopeda
pro ordinaci v Socháňově ulici

Bližší informace: místostarostka Ing. Marie Vaicová 
e-mail: vaicovam@repy.mepnet.cz 

Svoz vánočních stromků
Vánoční stromky, odložené u nádob se směsným 
komunálním odpadem, budou odváženy při pravi-
delném svozu až do 28. 2. 2012.
Neodkládejte stromky do kontejnerů, aby nedo-
cházelo ke snižování kapacity objemu nádob pro 
ostatní odpad. Vánoční stromky nepatří na stano-
viště separovaného odpadu!   -red-

Nedostatky v úklidu v naší městské části můžete hlásit  
na tel. 235 300 655 nebo na cisterepy@repy.mepnet.cz. 

Děkujeme!

Komplexní úklid starých Řep
V listopadu minulého roku proběhl komplexní úklid starých Řep. 
Hlavním smyslem této akce bylo odstranění spadaného listí a nečis-
tot z chodníků a silnic před zimním obdobím. Úklid byl velice důležitý 
pro kvalitní zimní údržbu a také bezpečnost chodců a vozidel. 
Bylo odvezeno celkem 7 tun (30 m3) listí a ostatních nečistot.
Oblast mezi ulicemi Na Moklině a Žalanského jsme uklidili vlastními 
silami a s  pomocí pracovníků z vazební věznice Ruzyně. Oblast sta-
rých horních Řep a Fialky uklidila najatá úklidová firma.

Martin Marek,
místostarosta

Nové červené kontejnery
Od prosince minulého roku jsou v naší městské části umístěny dva nové 
kontejnery pro sběr drobných vysloužilých elektrospotřebičů a baterií, 
a to v Galandově ulici a na křižovatce ulic Laudova – K Trninám. 

Do kontejnerů lze odkládat 
baterie a drobná elektrozaří-
zení, jako například kalkulač-
ky, rádia, drobné počítačové 
vybavení, discmany, telefony 
a elektronické hračky. Nádo-
by naopak nejsou určeny pro 
sběr televizorů, počítačových 
monitorů, zářivek, úsporných 
žárovek a velkých domácích 
spotřebičů jako jsou třeba 
ledničky, pračky a chladnič-
ky. Tato větší zařízení patří do 
sběrného dvora.
Červené kontejnery byly 
v Praze 17 rozmístěny díky 
spolupráci Magistrátu hl. m. 
Prahy a neziskové společnosti 
ASEKOL zabývající se zpětným odběrem elektrozařízení. -red- 

Foto: Archiv firmy ASEKOL

Foto: -akraj-

Reagujeme na článek Kdo nesbírá, je „out“!, který byl zveřejněn v lis-
topadovém vydání Řepské sedmnáctky. 
Musíme potvrdit, že psích exkrementů na našich chodnících ubývá! 
Pomohla systematická práce pracovníka odboru životního prostředí 
a dopravy, který k úklidu pravidelně používá vysavač exkrementů. Na 
zlepšení však mají určitě velkou zásluhu také pejskaři – těch, kteří po 
svých miláčcích exkrementy uklízejí, je čím dál víc!
Prověrkou, jak na tom s úklidem psích exkrementů jsme, bude sněho-
vá pokrývka... odbor životního prostředí a dopravy

Pozn. red.: Situace se zlepšila, souhlasí paní Olga Ryšavá (na snímku).

Kdo nesbírá, je „out“!

Děkujeme, že voláte!
Dotaz: Zajímalo by mne, zda někdo volá na telefonní linku Čisté Řepy.

Linka čisté Řepy se nám velmi dobře osvědčuje. Umožňuje nám co nejdříve 
odstranit nahlášené nedostatky. Nejčastější stížnost se týká černých sklá-
dek. V případě, že se jedná o okrajovou část Řep, je mnohdy úklid složitěj-
ší z důvodu jiného vlastníka pozemku. Každému upozornění je věnována 
pozornost.

Bc. Eva Soukupová,
odbor životního prostředí a dopravy
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Nové zábradlí
Chtěla bych za nás občany požádat o vybudování zábradlí při chodnících 
vedoucích z ulice Šímova k zastávce Hlušičkova. Všechny přístupové cesty 
jsou ve sklonu a při zimním počasí (sníh, mráz) vzniká velmi nebezpečný 
úsek. Mnohdy ani posyp není dostatečný (to by tam musel stále někdo stát 
a přihazovat). Děkuji.

M. Schmidtová

Vyznamenaní jsou tři!
Moc ráda a se zájmem čtu časopis Řepská sedmnáctka. V prosincovém 
čísle v rozhovoru s Ing. Rudolfem Kubátem je uvedeno, že v Řepích jsou 
dvě osobnosti, které mají státní vyznamenání. Možná nevíte, že v roce 
2004 dostal Medaili za zásluhy II. stupně také prof. PhDr. Ing. Ladislav 
Tondl, DrSc., který také bydlí v Řepích (viz http://cs.wikipedia.org/wiki/ 
Seznam_nositelů_Medaile_Za_zásluhy).
 H. Sallakuová

Moc děkujeme!
Vážená redakce naší Řepské sedmnáctky, chci poděkovat za vytištění pří-
spěvku a poděkování ing. Josefa Matouška v listopadovém čísle zpravodaje.
Plně s panem ing. Matouškem souhlasím. Děkuji nejen paní Janě Štěpán-
kové z Centra sociálně zdravotních služeb, která vše koordinuje, ale i naší 
paní starostce Bc. Jitce Synkové a představitelům  městského úřadu, kteří 
toto rehabilitační cvičení pro řepské seniory v Juklíku zajišťují.
Centrum sociálně zdravotních služeb se o seniory v Řepích stará ve více zá-
jmových oblastech. Přehled uvedla Mgr. Monika Čermáková v zářijové Řep-
ské sedmnátce. Moc děkujeme. Mohu se vyjádřit za celý kolektiv řepských 
seniorů, neboť jsme o tom spolu vzájemně opakovaně mluvili.

MUDr. Ludmila Hlídková

Psí tlapky v zimě
Je tu zima a s ní určitě i nějaká ta sněhová nadílka. Neměli byste zapomí-
nat, že i váš pejsek potřebuje ochranu – vážná kožní onemocnění mu hrozí 
nejen z důvodu posolených chodníků a silnic, ale i z náhlého přechodu 
z teplého domova na studený chodník.
Jak o tlapky správně pečovat? Než půjdete na zimní procházku, nezapo-
meňte tlapky svého čtyřnohého miláčka namazat vyživující mastí. Psům, 
kterým prorůstá srst mezi prsty, je vhodné ji vystříhat – srst sníh zadržuje 
a dochází ke zbytečnému dráždění, popřípadě k omrzlinám. Existují tzv. 
psí botičky, které slouží k udržení tlapek v čistotě a hlavně v suchu. Určitě 
je dobré je použít v případě drobného poranění na tlapce. Botičky jsou 
k dostání v několika velikostech (u veterinárního lékaře anebo ve speciali-
zovaných obchodech) a ceny jsou přijatelné. 
Po procházce je vhodné tlapky pejskovi omýt vlažnou vodou a namazat 
vhodnou vyživující a zklidňující mastí.

Lucie Zelinková

✆  Ohňostroj byl super
Chtěl bych poděkovat za ohňostroj, který městská část uspořádala 
11. listopadu. Nemám rád přehánění, ale musím uznat, že byl su-
per! Díky!

V. Č.

Informace pro ty, kteří ohňostroj neviděli (slyšeli ho zřejmě všich-
ni) – byl součástí tradičního Svatomartinského průvodu, který or-
ganizuje Městská část Praha 17 spolu s o. s. Naše Řepy a s řepskou 
farností. Náklady na ohňostroj městské části uhradil sponzor – firma 
PPF banka, a. s., a patří jí tedy poděkování.

-red- 

Foto: -akraj-

Dejte nám vědět
Znáte ve svém okolí člověka, pro kterého je jeho povoláním koníčkem? 
Máte souseda, jehož zajímavý životní příběh by oslovil ostatní čtená-
ře? Pošlete nám tip na rozhovor! Kontakt: redakce@repy.mepnet.cz, 
telefon: 234 683 544, 720 524 688. Děkujeme!

-red-Pár dnů starý snímek již je historií – v závěru minulého roku zde bylo zábradlí 
instalováno.

Foto: -akraj-
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Vítání občánků
Starostka Městské části Praha 17 Bc. Jitka Synková přivítala 25. listopadu 
a 1. prosince 2011 další nové občánky. Slavnost proběhla jako vždy v ob-
řadní síni radnice v Žalanského ulici. 

Řepskými občánky se stali: Jiří Bohun, Tomáš Brandejs, David Brynda, 
Irena Hamtilová, Sára Ella Návratová, Daniel Pelc, Antonie Roháčková, 

Foto: Pavel ŠrůtekFoto: Pavel Šrůtek

Rodičům miminek
Chcete, aby se vaše děťátko zúčastnilo vítá-
ní občánků, které pořádá Městská část Pra-
ha 17? Kontakujte paní Ivanu Simonovou 
z matriky odboru občansko správního: tel. 
234 683 504, e-mail: simonovai@rep.mep-
net.cz. Slavnostní akt se koná v obřadní síni 
řepské radnice na Úřadu MČ Praha 17 v Žalan-
ského ulici („Bílý dům“).

-red-

Dotazník 
Vážení čtenáři, v říjnovém vydání Řepské sedm-
náctky byl zveřejněn dotazník Odboru sociálních 
věcí MČ Praha 17, jehož cílem bylo zjistit vaši 
spokojenost s nabídkou sociálních služeb v naší 
městské části. 
Vzhledem k tomu, že odboru bylo dodatečně 
doručeno větší množství dotazníků, jsou vaše 
odpovědi stále ještě zpracovávány. Děkujeme za 
pochopení! -red-

Noční razie
Pokud jste v Řepích v noci 25. listopadu za-
hlédli skupinu osmi uniformovaných strážní-
ků městské policie s příslušníkem Policie ČR 
a místostarostou Martinem Markem, možná 
vám zatrnulo. Naštěstí se nepřihodilo nic zá-
važného, šlo jen o preventivní akci. Cílem bylo 
zjistit, zda v místních restauracích nepodávají 
alkohol mladistvým, dalším úkolem byla kont-
rola lokalit, kde se scházejí bezdomovci. 
„V poslední době jsme akci podobného rozsa-
hu v naší městské části nezaznamenali, proto 
jsem ředitele městské policie a Policie ČR po-
žádal o její organizaci,“ vyjádřil se místosta-
rosta Martin Marek a dodal: „z mého pohledu 
to byla velmi zajímavá akce, už jen z důvodu, 
že když jde pohromadě devět policistů, je to 
vidět! Byl jsem překvapen, že proběhlo oprav-
du hodně dechových zkoušek a jen jedna byla 
pozitivní – ale to nebylo v restauraci. Také 
mne překvapilo, že jsem nikde nezaznamenal 
vulgární chování vůči strážníkům.“

Podle Mgr. Přemysla Pavlase, zástupce ředite-
le Městské policie Obvodního ředitelství Pra-
ha 13, hlídka zkontrolovala devět provozoven 
v Řepích a jednu ve Zličíně. Co se týká prodeje 
alkoholu mladistvým, ani v jedné z nich neza-
znamenali porušení zákona. Během akce stráž-
níci řešili dva přestupky proti veřejnému po-
řádku a uložili pokuty v celkové výši 1 500 Kč.
Během akce policisté navštívili místa, kde se 
obvykle zdržují bezdomovci. Vykázali dvě oso-
by, které spaly pod schody domu ve Vondrou-
šově ulici. Kontrolovali také problematické 
„známé hnízdo“ za tratí u nádraží. „Lokalita 
už patří Zličínu. Můžeme být na jedné stra-
ně rádi, že se nám bezdomovci nestahují do 
sídliště. Jenže tam dělají nepořádek a v místě 
se už dokonce objevili potkani. Prostor jsme 
nechali na náklady naší městské části vyčistit 
a nepřejte si vidět, jak to tam vypadalo násle-
dující den,“ komentoval situaci místostarosta 
Martin Marek. 
Podobné akce, i když menšího rozsahu, se 
budou v Městské části Praha 17 konat pravi-
delně. -red-

Adam Trojan, Simona Adamová, Anna Brenkušová, Sofie Dirbáková, Alex 
Horák, Kristýna Chalupová, Lucie Kačmaříková, Jan Omasta, Vít Šimůnek, 
Šimon Talkner, Sebastian Halfar, Filip a Lukáš Kostrbelovi, Barbora 
Kubrová, Tobiáš Kučera, Michael Mikát, Kateřina Přibylová, Jakub Šimša, 
Matěj Šmejkal, Vojtěch Špíšek, Lukáš Voves, Ondřej a Patrik Augustýnovi, 
Ela Husáková, Adam Krupička, Václav Procházka, Matěj Skála, Zdeňka 
Sochorovská, Matyáš Světlík, Tereza Štědronská a Samuel Žofka. 

Všem novým občánkům přejeme do života hodně zdraví a štěstí! -red-

Foto: Emil NetopilFoto: Emil Netopil Foto: Emil Netopil
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O veřejných zakázkách v Řepích
Veřejné zakázky, v současné době tolik skloňované téma, zajímá i vás, čtenáře Řepské sedmnáctky. Je třeba zdůraznit, že 
Městská část Praha 17, jako zadavatel, nebyla nikdy nařčena z manipulace se zadáváním veřejných zakázek – a to proto, 
že jsou vypisovány  jednoznačně transparentně a nediskriminačně.

Veřejná zakázka představuje specifický způsob uzavírání smluv, kterému 
předchází zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných za-
kázkách.
Podle ceny se veřejné zakázky dělí na tři skupiny: 
–  Zakázky nadlimitní – přesahují prahové hodnoty zadávacích směrnic EU. 
–  Zakázky podlimitní – týkají se zakázek na služby do 2 milionů Kč a na 

stavební práce do 6 000 000 Kč. 
–  Zakázky nedosahující cenu pro zakázky podlimitní. Tuto skupinu zakázek 

není zadavatel povinen zadávat podle zákona o veřejných zakázkách. 
V našem případě tomu tak není! Všechny zakázky v předpokládaném 
objemu do 100 000 Kč soutěžíme v režimu poptávkového řízení, nad 
tuto částku ve veřejném výběrovém řízení – tehdy je vždy výzva zve-
řejněna na webových stránkách Městské části Praha 17 (www.repy.cz)
 a na úřední desce. 

Ze zákona o veřejných zakázkách vyplývá i existence Informačního systému 
o veřejných zakázkách, jehož garantem je ministerstvo pro místní rozvoj. 
Tento systém soustřeďuje všechny relevantní informace k veřejným zakáz-
kám, je spravován vybraným koncesionářem, a to Českou poštou, s. p. Do 
tohoto subsystému jsou vkládány informace z formulářů k veřejným za-
kázkám, které jsou zadavatelé povinni v souladu se zákonem o veřejných 
zakázkách vyplňovat.

Hodnotící komise
Nabídky vyhodnocuje hodnotící komise – pro ještě větší transparentnost 
jsou do ní v naší městské části přizváni opoziční zastupitelé napříč po-
litickým spektrem. 
Po ukončení lhůty pro podání nabídek se komise sejde, všechny nabídky 

zapíše a pečlivě zkontroluje, zda uchazeči splňují všechny technické a kva-
lifikační předpoklady uvedené ve výzvě. 
Vždy jsou předem zveřejněna hodnotící kritéria: Jednoznačně největší 
„váhu“ má cena, dále pak doba zhotovení a záruka. Všechna data se zadá-
vají do elektronické tabulky, kde je naprosto vyloučena jakákoli manipu-
lace. Celý průběh veřejné zakázky je po ukončení zveřejněn na webových 
stránkách MČ, kde si každý může prohlédnout v přehledné tabulce nabídky 
všech uchazečů včetně odkazu na smlouvu o díle. 
Dalším kontrolním mechanismem je každoroční audit prováděný Magistrá-
tem hl. m. Prahy.

Méněpráce, penále, pokuty...
Mohu s určitostí prohlásit, že v naší městské části dbáme na to, aby firmy, 
které realizují zakázky, nezvyšovaly své příjmy tzv. vícepracemi. Sleduje-
me, zda dodržují domluvené termíny dokončení prací, za nedodržení uklá-
dáme pokuty.
Jako příklad bych mohl uvést poslední realizovanou zakázku, a tou je za-
teplení budovy ZŠ Jana Wericha. Zhotoviteli byla uložena smluvní pokuta 
ve výši 708 000 Kč a dále pak méněpráce přesahující částku půl milionu 
korun. Podobně jsme postupovali v případě rekonstrukce Makovského – 
zde činilo penále 2 650 000 Kč a rekonstrukce dětských hřišť – kdy jsme 
udělili pokutu ve výši 370 000 Kč.
Myslím si, že z uvedených příkladů je jasné, že korupční jednání naši 
městskou část obchází velkým obloukem.

Martin Marek,
místostarosta

Firmě, která realizovala zateplení budovy Základní školy Jana Wericha ve Španielově ulici, byla také uložena pokuta.

Foto: Martin Marek

CO VÁS ZAJÍMÁ 9



Setkání jubilantů
Poslední setkání jubilantů v minulém roce se uskutečnilo v aule Základní 
umělecké školy Blatiny 24. listopadu. Oslavu doprovázelo, jak je již zvy-
kem, vystoupení žáků této školy, blahopřání starostky Bc. Jitky Synkové, 
předání dárků a občerstvení. Novinkou tentokrát bylo posezení, které pro 
oslavence připravily pracovnice řepské matriky. Jubilanti si tak mohli slav-
nostní chvíli užít déle a při kávě v klidu probrat své radosti i starosti.

Touha dává křídla
Klientka OS Martin – paní Olga Muzikantová - pozoruhodná bojovni-
ce, po deseti operacích a téměř v 90 letech chodí plavat! 
Původem je ze severní Moravy. Od malička jí byl blízký sport, naučila se 
dobře plavat, což tenkrát nebylo úplně běžné. Touha nad vším v životě 
vyhrávat jí zůstala až dodnes.
V Lošticích chodila do školy, kde se zapojovala do všech aktivit, které 
tehdejší život nabízel. V roce 1937 se zamilovala, ale její budoucí manžel 
byl u parašutistů, celých sedm let čekala, až se vrátí. Dočkala se až po 
válce. Byl mimo tehdejší Československou republiku a nevěděla o něm 
nic. Jen věřila… A vše dobře dopadlo.

Paní Muzikantová má dvě děti, od roku 1956 žije v Praze. Důchod si 
užívá celkem hezky, ve svých 84 letech podnikla cestu na Kypr. Od roku 
2005 žije v Domově s pečovatelskou službou ve Zličíně, kde je moc spo-
kojená.
V domě sídlí též  OS Martin, a tak paní Muzikantová využívá možnost 
osobní asistence, aby se udržela v kondici, jak ráda říkává. Pravidelná 
návštěva bazénu v Radlicích v doprovodu naší asistentky jí dělá opravdu 
moc dobře. Těší se, kdy už bude zase středa, je to jedna z jejích nejmilej-
ších činností celého týdne. 
Paní Olga Muzikantová přeje všem, aby měli odvahu a nebáli se sporto-
vat, i když na první pohled se to zdá nemožné.

Ing. Marika Aufová,
OS Martin

Narozeniny oslavili: Josef Šubrt, Hoffmanová Miloslava, Tomáš Pelech, 
Dagmar Šulcová, Olimpia Škodová, Svatava Honková, Bohuslav Suk, Jit-
ka Matulová, Eva Pospíšilová, Alexandr Růžička, Blanka Wimmerová, Jiří 
Kopecký, Miroslav Souček, Václav Vorlík, Jiří Šulc, Zdeněk Růžička, Ivan 
Kraus, Bořivoj Valenta, Jiřina Nekvasilová, Miloslava Penková, Stanislav 
Sátra, Věra Křížová, Eva Nováková, Alice Veselá. 
Všem jmenovaným gratulujeme a do dalších let přejeme pohodu 
a zdraví!

-red-

S řepskými seniory si přišla před Vánocemi popovídat i místostarostka 
Ing. Marie Vaicová (vpravo). Více foto na www.repy.cz – Fotogalerie.

Foto: -akraj-

Ve středu 14. prosince 2011 se konalo tradiční předvánoční se-
tkání řepských seniorů v Kulturním středisku Průhon. 

Hezké Vánoce přišli našim seniorkám a seniorům popřát nejen zástupci 
Centra sociálně zdravotních služeb ředitel PhDr. Jindřich Kadlec spolu 
s Mgr. Monikou Čermákovou a Janou Štěpánkovou, ale i zástupkyně sta-
rostky MČ Praha 17 Ing. Marie Vaicová a Bc. Jaroslav Červený, vedoucí od-
boru správy obecního majetku.
Na programu bylo občerstvení, hudba a tanec. Akci jako vždy od mikrofonu 
řídila paní Tvrdková, která poukázala na současnou nelehkou sociální situ-
aci seniorů. „Doba není lehká, nebuďme ale pesimističtí,“ reagoval ředitel 
PhDr. Kadlec a dodal: „myslím si, že vedení městské části pracuje dobře 
a že se stará. Chtěl bych také poukázat to, že jsme v centru za šest let svoje 
služby vůbec nezdražili!“
Chystají v Centru sociálně zdravotních služeb v Bendově ulici nějaké novin-
ky? Jak sdělila Mgr. Monika Čermáková, od letošního ledna bude v centru  
zpřístupněna počítačová učebna. V době provozu knihovny (v pondělí a ve 
čtvrtek) mohou senioři bezplatně využívat počítač včetně internetu. Také 
zde chystají pravidelné literární večery, které povede spisovatel a skla-
datel Jakub Zahradník. Měly by se konat jednou měsíčně vždy v pondělí, 
přesné informace se dozvíte na recepci CSZS: tel. 235 300 474.

-akraj-

Městská část se stará!

Foto: Jakub AdamFoto: Jakub Adam
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doc. Mgr. Milena Mathausová (60)
•  Scenáristka (např. Sluníčko na houpačce) 

a spisovatelka (např. Jarmark dnes, zítra 
a pozítří taky).

•  Přednáší na Univerzitě J. A. Komenského.
•  V Řepích žije od r. 1989.

Jak se člověk stane scenáristou?
Vystudovala jsem scenáristiku a dramaturgii na 
FAMU. Tehdy tu nebyla žádná jiná škola, kde by 
se učilo psaní. Teď už je daleko víc možností. Pak 
jsem na FAMU učila. Po listopadu 89 jsem vedla 
katedru. Potom jsem si vytvořila scenáristické 
kurzy, které jsem vedla tady na Průhoně. Teď 
učím scenáristiku a dramaturgii na Univerzitě 
Jana Amose Komenského.  

Poznáte hned podle první práce, že má stu-
dent na psaní talent?
Talent můžete zpočátku jen tušit. Co 
poznáte ihned je, že student talent 
nemá. A to poznáte dost bezpečně.

Cítila jste, že je studium FAMU pro 
vás „to pravé ořechové“?
Na FAMU jsem se dostala v osmnác-
ti, byla jsem nejmladší z ročníku. 
Bylo to strašně zajímavý. Byla jsem 
taková vyjukaná středoškolačka, 
mým spolužákům bylo kolem pěta-
dvaceti. Mým hlavním profesorem 
byl Ivan Osvald, profesorem tam byl 
tehdy také Kundera – ale ten ode-
šel během půl roku, bylo to v roce 
1970. Člověk se dotýkal něčeho, na 
co na střední škole dosud nedosáhl. 
Najednou to bylo „o něčem jiném“. 
Pociťovala jsem stále nutnost o ně-
čem psát. 

Zavzpomínejte, čím jste chtěla být 
jako malá holka.
Chtěla jsem se věnovat historii. Od 
historie jsem se dostala k vlastnímu 
psaní. Odtud už je jen krůček ke scenáristice. 
A teď se k historii obloukem vracím. Píšu histo-
rické detektivky.

Můžete zmínit svůj nejúspěšnější scénář?
Třeba Sluníčko na houpačce. Ten dostal meziná-
rodní ceny v Itálii a ve Francii. Nebo scénář Této 
noci v tomto vlaku, to byl jeden z mých prvních 
pokusů o skutečný thriler. Nebo jedna z detek-
tivek Všichni za jednoho. Před dvěma lety běžela 
na Nový rok moje pohádka Hospoda u bílé kočky. 
V současné době dělám hodně pro rozhlas. Teď 
jsem měla dvě premiéry rozhlasových her – Stří-

brná jehlička a režná nit a trilogie Bílá košatinka – 
Černé korálky – Cár papíru, za niž dostala hlavní 
představitelka Lucka Vondráčková Cenu publika. 
Nedávno opakovali moji hru pro mládež Únos.
Rozhlas mne teď hodně zajímá a baví – poslu-
chač si může díky své fantazii mnohé domýšlet, 
představit. Pracuje se zde s čistým jazykem. 

Jak scenárista získává zakázky? 
Mělo by to být tak, že nabídnete námět a re-
dakce řekne, zda je pro ni zajímavý. Mělo by to 

z výborného scénáře se dá udělat slušně řečeno 
ošklivé dílo, ale ze špatného scénáře se dobrý 
film neudělá. Scénář je skutečně základ.
Velmi dobře se mi spolupracovalo třeba s Jiřím 
Svobodou a s Jirkou Adamcem.

Filmaři říkají, že by rádi točili, ale že nejsou 
dobré scénáře.
To by se také mohlo říkat, že neexistují dobří 
režiséři. Nejsou dobré scénáře... Není drama-
turg! Jsou dobré nápady, ale nejsou dotaženy 
do konce. 

S manželem Václavem Malovickým jste organi-
zovali soutěže Řepská stopa a Já, člověk síd-
lištní. Proč v jejich pořádání nepokračujete?
To už bude takových deset let, byla to výzva pro 
autory povídek a filmů. V Kulturním středisku 
Průhon nám poskytli azyl. Tyhle akce ale po-

třebují člověka, který by se zabýval 
organizací a propagací. Na to už bo-
hužel není čas. Chtěla bych dokončit 
ještě další díl učebnice 12 pádů sce-
náristiky, mám studenty, vedu jejich 
bakalářské práce – to také vyžaduje 
čas. Radši budu dělat méně věcí, ale 
pořádně.

Jak dlouho bydlíte v Řepích?
Od roku 1989, to znamená dva-
advacet let. Jsem „zavilá“ Pražačka, 
z matčiny strany jsem sedmá gene-
race Pražáků a z otcovy třetí. Všichni 
jsme vždycky bydleli na pravém bře-
hu Vltavy. Dětství a mládí jsem proži-
la v Nuslích a v Michli. Teď jsem prv-
ní „levobřehej“ Pražák. Když jsme se 
sem nastěhovali, byla jsem v Řepích 
poprvé. S mužem jsme takoví turis-
ti – když se někam dostaneme, tak si 
seženeme mapy a knihy. Takže tady 
jsme udělali to samý a všechno jsme 
si to tady prošli. 
Musím říct, že jsem tu spokojená. 
Máme tady spoustu přátel, dokonce 

spolu trávíme i dovolenou, pomáháme si, když 
někdo potřebuje něco opravit, odstěhovat a tak. 
Hodně jsme si tady zvykli. Řepy se mění k lep-
šímu. Vynikající je tramvaj, mám ráda, když mi 
hřmotí pod okny.

Dáváte si na Nový rok nějaké předsevzetí?
Každému přeju do nového roku, ať hlavně nemá 
žádné předsevzetí. Protože to pak způsobuje 
strašlivé mindráky. Nový rok není dobrá doba 
na předsevzetí. Lepší je rovnodennost. To už je 
člověk vyrovnanej. 
Teď je člověk uhoněný, „s vyplazeným jazy-
kem“ – gruntovalo se před Vánocemi, gruntuje 
se po Vánocích. Řeší se, co kdo komu dal, co se 
musí vyměnit. K tomu daně. A ještě k tomu jste 
o rok starší! Takže to není hezké období. Když je 
březen, jaro je před vámi, vám je jakž takž dobře, 
tak proč si nedat nějaké předsevzetí...

Děkuji za rozhovor.
Jaroslava Šímová

Radši méně, ale pořádně!
I v letošním roce pro vás budeme připravovat rozhovory se zajímavými osobnostmi žijí-
cími v naší městské části. Jednou z nich je rodilá Pražačka, která nedá na Řepy dopus-
tit – scenáristka doc. Mgr. Milena Mathausová.

Foto: -akraj-

fungovat tak, podtrhuji mělo!, že vám v případě 
zájmu dají smlouvu a vyplatí třetinu honoráře, 
abyste měla klid na psaní. To už dnes ale neexis-
tuje. Píšete takzvaně naslepo. V redakci řeknou: 
Šlo by to. Uděláte dvě tři verze a v redakci vám 
pak sdělí, že to nechtějí. Řekla bych, že neúcta 
k psanému textu je teď obrovská. To, že vymizela 
jedna kategorie – dramaturg – to už se bere nor-
málně. Důležitější je producent, protože ten má 
peníze. Role dramaturga je přitom hodně důle-
žitá. Je velký rozdíl mezi psaním knihy a scéná-
ře. Dramaturg dohlíží na stavbu příběhu, vede 
s vámi dialog, nabízí pohled z jiné strany, měl by 
být objektivní. Dramaturg existuje v rozhlase, 
a velmi dobře. U filmu je to otázka kamarádů. 
Ale je tu léčka – kamarád má většinou stejný po-
hled na věc.

Už se stalo, že režisér vaší práci zhatil?
Jistě. Zažila jsem to na vlastní kůži a někdy to 
bylo skutečně bolestivé. Scenárista dělá polo-
tovar, to si musí uvědomit. Je takové pravidlo: 
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Aerobik pro malé slečny
Olga Šípková může mít radost. Další její nástupkyně možná vyrůs-
tají právě v naší městské části. 
Od loňského září patnáct holčiček ve věku od 4 do 7 let navštěvuje pra-
videlné tréninky aerobiku ve Fitness Clubu Řepy v Makovského ulici.
„Dcera za těch pár měsíců udělala obrovské pokroky, cvičitelka se dě-
tem opravdu věnuje,“ chválí trenérku Petru Fuksovou maminka pěti-
leté Nikolky, paní Sekerešová-Knapová. 
Nadané slečny již mají za sebou první soutěž Master class, která se 
konala v prosinci na Chodově. Podle trenérky si její svěřenkyně ved-
ly opravdu výtečně. „S aerobikem je nejlépe začít v takhle v raném 
věku,“ říká Petra Fuksová.
Tréninky aerobiku probíhají vždy v úterý od 16.30 do 17.30 a ve středu 
od 15.30 do 16.30 hodin. Pokud máte doma talentovanou malou 
sportovkyni, zajděte se s ní na trénink podívat.

-red-

Vánoční dar pro všechny

Neobvyklý krásný vánoční dárek nadělili Městské části Praha 17 a vlast-
ně nám všem manželé Marie a Petr Palečkovi z Kolínovy ulice! 
Strom, který po dlouhá léta zdobil jejich zahradu, zářil tmou prosincových 
večerů nedaleko zastávky Slánská. 
Slavnostní rozsvěcení darovaného vánočního stromu uspořádala Městská 
část Praha 17 1. prosince 2011. Návštěvníci si zazpívali koledy spolu s pě-
veckými sbory MŠ Socháňova, ZŠ genpor. Fr. Peřiny a ZUŠ Blatiny, které se 
již tradičně na kulturním programu podílely.  

-akraj-

Foto: -akraj-

Poslední listopadový den minulého roku uspořádala Městská část Pra-
ha 17 pro své občany již 2. ročník konference s názvem Alternativní 
možnosti vytápění panelových domů aneb Jak ušetřit na topných ná-
kladech. 
Vystavovatelé přednášeli například na téma vytápění pomocí plynových 
kondenzačních kotlů, zapojení solárních zdrojů v panelových domech 
a použití tepelných čerpadel. V druhé půli se pak program konference za-
měřil na postup výstavby nových tepelných zdrojů v panelových bytových 
domech včetně praktických zkušeností a problematiky s odpojováním od 
dosavadního centrálního zdroje tepla. Vedoucí Odboru výstavby MČ Pra-
ha 17 Dana Kolářová přítomné seznámila s formalitami nutnými ke staveb-
nímu povolení výstavby plynových zdrojů. 
„Dá se říci, že během 1. ročníku konference se účastníci dozvěděli teo-
retické informace z oblasti ekologického vytápění. Tentokrát byly na pro-
gramu navíc praktické rady a zkušenosti z provozu první domovní kotelny 
v panelovém domě s plynovými kondenzačními kotli a solárním ohřevem 
vody ve Vondroušově ulici čp. 1161–1166 v Řepích. Další podobná kotelna 
se v listopadu stavěla a měla by být již brzy zprovozněna, výstavba třetí 
se připravuje,“ řekl organizátor akce místostarosta Mgr. Bořek Černovský. 
„Je dobré, že vznikají alternativy k současnému způsobu vytápění. Tuto 
možnost vítám a také proto konferenci podporuju a zaštítil jsem ji svým 
jménem. Vytváří se tak konkurenční prostředí. A tam, kde je konkurence, 
se zlepšují služby a snižují ceny pro spotřebitele. Věřím, že to bude příno-
sem pro všechny občany,“ dodal Mgr. Černovský. 

Kde je konkurence, snižují se ceny

V závěru konference proběhlo losování výherců ankety, kterého se zúčast-
nil místostarosta Mgr. Bořek Černovský a vedoucí odboru výstavby Dana 
Kolářová.

Foto: -akraj-

Místostarosta již plánuje další ročník konference, kde by měly zaznít infor-
mace ekonomického rázu, tedy o tom, jak se promítne roční provoz nově 
zřízených kotelen do nákladů na topení.

-red-

Foto: -akraj-
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Kde protáhnout tělo
Smažený kapr, bramborový salát s majonézou, vánoční cukroví... Kdo 
by odolal! Pokud máte v tomto směru trošku špatné svědomí a s no-
vým rokem jste učinili předsevzetí, že se špíčků zbavíte pohybem, pak 
vám nabízíme několik tipů. Nebudete to mít daleko, všechna zmíněná 
místa jsou v Řepích!
•  Fitness Club Řepy, Makovského 1177 (na snímku) – posilovna 

a také např. body styling, power jóga a pilates. 
 Info: 235 325 444, www.fitnessrepy.cz.
•  Sporting Apis, Žalanského 52a – posilovna a také např. aerobik, 

cvičení s balony, pilates. Info: 606 489 477, www.sporting-apis.cz.
•  Kulturní středisko Průhon, Socháňova 1220 – např. zumba, bosssu, 

aerobik, kalanetika. 
 Info: paní Kulhánková – tel. 235 313 289, www.pruhon.cz. 
•  Speciální rehabilitační cvičení pro páteř a klouby – ZUŠ Blatiny 

ve Španielově ulici(v malém zrcadlovém sále). Středa od 19 hodin. 
Info: 775 063 983, www.reikijana.cz. 

•  Zumba s Katkou Bímanovou – ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Socháňova 
ulice. Čtvrtek od 19 hodin. Info: 603 274 350, www.bimanova.cz.

-akraj-

Foto: -akraj-

Prohlídka sněmovny
Ing. Rudolf Kubát, s nímž jsme zveřejnili rozhovor v prosincovém vy-
dání zpravodaje, nabídl dvaceti čtenářům zdarma prohlídku Poslanec-
ké sněmovny Parlamentu ČR. Ještě nám zbývá několik volných míst! 
Zájemci, pište na adresu: redakce@repy.mepnet.cz (nejpozději do 
10. ledna), do předmětu zprávy napište heslo „prohlídka sněmovny“. 
Prohlídka se uskuteční 30. ledna 2012 v 15.30 hodin. -red-

Mateřské centrum Řepík informuje
Bazar oblečení
Bazar dětského oblečení se bude konat v Mateřském 
centru Řepík v pátek 13. ledna 2012 od 14.30 do 17 hod.
Přijďte si k nám prodat či zakoupit dětské oblečení. Pro-
síme o včasnou rezervaci míst v případě zájmu o prodej 
vzhledem k omezené kapacitě místnosti (prodávající si přinesou prostěra-
dlo nebo deku, na kterou si vyskládají své oblečení). Seznam na zapsání je 
vyvěšen v mateřském centru, nebo info na tel. č. 732 403 101. Nakoupit si 
můžete přijít bez omezení. Přijďte se podívat, rádi vás uvidíme. 

Charitativní sbírka
V lednu uspořádá MC Řepík charitativní sbírku pro Domov sv. Máří Magda-
leny v Jiřetíně pod Jedlovou (azylový dům) a pro dětské oddělení FN Motol. 
V říjnu jsme zkusily udělat první sbírku. Jelikož maminky donesly hod-
ně věcí a hraček, rády tuto akci zopakujeme. 
Pro azylový dům sbíráme dětské oblečení, hračky, veškeré věci pro 
děti – autosedačky, jídelní židličky, kočárky, a dále oblečení pro ma-
minky, věci do domácnosti – povlečení, nádobí. Pro dětské oddělení FN 
Motol sbíráme dětské hračky, které lze dezinfikovat. Nelze tedy přijí-
mat plyšové hračky. 
Pokud máte doma zmíněné věci, jež nepoužíváte a které mohou pomoci ji-
ným, přineste nám je prosím do centra v termínu od 16. 1. do 21. 1. 2012. 
Děkujeme za pomoc. 

Naše adresa: Bendova 1121/5, Praha 17-Řepy. Sídlíme v budově Cen-
tra sociálně zdravotních služeb, mezi mateřskými školkami Bendova 
a Pastelka. 
Informace: www.mc-repik.webnode.cz, tel. 732 403 101.

Michaela Konopasková,  Mateřské centrum Řepík

Stromů není 
nikdy dost

Chtěli byste vysadit stromy na veřejné pro-
stranství? Zkuste zažádat o příspěvek Nadaci 
Partnerství.
Podmínkou udělení příspěvku je zapojit do vý-
sadby širokou veřejnost. „Až do 20. ledna mo-
hou zájemci – obce, školy, sdružení, spolky a pří-
spěvkové organizace žádat o Malý grant na jarní 
výsadbu stromů v maximální výši 20 tisíc korun. 
Pokud v obci chybí zelené veřejné prostranství 
vhodné pro vzájemná setkávání nebo k odpočin-
ku, bude zase možné získat nadační příspěvek 
Místo pod stromy až ve výši 198 tisíc korun,“ uvá-
dí Ivana Adámková z Nadace Partnerství.
Další informace: www.stromzivota.cz.
Nadační příspěvky Malé granty a Místo pod stromy 
spolufinancuje Státní fond životního prostředí 
ČR ve spolupráci s Ministerstvem životního pro-
středí ČR. -red-
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ZŠ Jana Wericha
Praha-Řepy, 

Španielova 19/1111
pořádá

ve středu 18. 1. 2012 od 10 do 17 hodin

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Přijďte si prohlédnout prostory školy, se-
známit se s programem a aktivitami, které 
škola žákům nabízí.

•
Od 17 hodin je připravena informativní

SCHŮZKA PRO RODIČE 
BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

•

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY 
proběhne

1. a 2. 2. 2012 od 14 do 17 hodin.

Pro předškoláky bude opět na jaře probíhat 
v 10 lekcích kurz „Seznámení se školou“.

•  Žáci tříd prvního stupně se zúčastnili progra-
mu Tajemné sovy. Celá akce byla zaměřena na 
noční ptačí lovce. 

•  V rámci prevence kriminality navštívili žáci de-
vátých tříd věznici Drahonice, kde měli mož-
nost besedovat s dozorci i vězni. 

•  Žáci druhého stupně zhlédli divadelní před-
stavení Zpátky do Evropy, jež jim vtipnou for-
mou přiblížilo některé významné osobnosti 
z historie a literatury evropských států.

•  V 1. třídách proběhl Bramborový den. Děti se 
učily říkanky o bramborách, dozvěděly se, jak 
se do Čech brambory dostaly, počítaly a po-
rovnávaly je a nakonec si zahrály bramborový 
bowling.

•  Žákům prvních ročníků byl slavnostně předán 
Slabikář. 

•  Žáci 2. tříd absolvovali projektový den Podzim, 
který byl nejen zajímavý a poučný, ale i zábav-
ný. Žáci si přinesli množství podzimních plo-
dů, které pak odevzdali k zimnímu přikrmová-
ní lesní zvěře.

•  Žáci devátých tříd navštívili výstavu Schola 

Zprávy ze ZŠ Jana Wericha

Dárečky pro babičky
V čase předvánočním se snažíme myslet nejen na 
to, co najdeme pod vánočním stromečkem, ale 
také na ty, kteří jsou staří, sami nebo nemocní. 
Proto jsme také letos zachovali již jedenáctile-
tou tradici a navštívili Domov sv. Karla Boromej-
ského v Řepích. 
Stařečkům a babičkám jsme vzali drobné dáreč-
ky, které jsme ve škole vyráběli. Doprovodil nás 
Mikuláš, anděl, a přestože obyvatelé LDN určitě 
nezlobili, přidal se k nám pro jistotu i čert. V do-
provodu našich paní učitelek a paní Strakové 
z Domova jsme prošli všemi patry budovy a roz-
dali dárečky. 
Pro všechny z nás byla návštěva velmi emotivní. 
A to není všechno: Ještě se všichni sejdeme při 
zpěvu vánočních koled.

Žáci ZŠ U Boroviček Vánoce jinak
V úterý 6. 12. se žáci devátého ročníku ZŠ Laudo-
va vydali na Staroměstské náměstí. Dostali jsme 
za úkol zjistit, jak tráví Vánoce naši zahraniční 
sousedé. 
Mohli jsme použít pouze své znalosti z anglické-
ho jazyka a odvahu zeptat se na ulici neznámé-
ho cizince. Nejtěžší pro nás bylo první oslovení 
a následný rozhovor. Setkali jsme se s lidmi růz-
ných zemí a byla to pro nás nezapomenutelná 
zkušenost. Velice se nám to zalíbilo a byli jsme 
mile překvapeni, jak úspěšně jsme vše zvládli. 
Cizinci i my jsme všemu rozuměli. Byli jsme pře-
kvapeni, že ochotně odpovídali na naše otázky. 
Dozvěděli jsme se například, že ke štědrovečerní 
večeři má většina z nich krocana s bramborem 
a zeleninou, jako zákusek si dají koláč a dále 
nějaké sušenky. Nejčastější odpověď byla: „Jed-

Radost dětem 
z Klokánku!
„Úsměv a radost dětem z Klokánku!“ – to je hes-
lo, které provází každoroční sbírku hraček, spor-
tovních potřeb, knížek a dalších potřebných věcí 
pro zařízení FOD Klokánek v Hostivici.
Akce proběhla od 28. listopadu do 9. prosince. 
Děti se rády rozdělily o své hračky a věnovaly je 
neznámým kamarádům. Věříme, že jim udělají 
radost!
Příští rok opět v ZŠ Laudova: „Akce hračka“. 
Poděkování patří hlavní organizátorce paní 
Šparlinkové a všem, kteří tuto akci podpořili.

Mgr. Jarmila Dětinská

1. třída nanečisto pro předškoláky – ZŠ v Laudově ulici

Základní škola genpor. Františka Peřiny, dislokované pracoviště Laudova 1024, pořádá pro 

budoucí prvňáčky 
v pondělí 23. 1. a v pondělí 30. 1. 2012 od 16 do 17 hodin jejich první vyučování.

Přijďte si se svými dětmi vyzkoušet, jak se sedí ve školní lavici, jak si vybrat knihu ve školní 
knihovně, společně si zazpívat, zasportovat a spoustu dalších aktivit. 

To vše hravou zajímavou formou.

Informativní schůzka se koná v úterý 17. 1. 2012 od 17 hodin ve společenském sálu školy.

Zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2012/2013 proběhne v ZŠ Laudova 1024
1. a 2. února od 14 do 17 hodin.

Srdečně vás zve pedagogický sbor ZŠ v Laudově ulici!

noduše hodně jídla“. Vánoce slaví v podstatě 
jako my. Rozdíl je jen v době rozbalování dárků 
a štědrovečerní večeři. 
Na konci celého příjemně stráveného výletu jsme 
se všichni sešli a navzájem si vyprávěli úžasné 
zážitky. Doufáme, že se nám v co nejbližší době 
něco podobného naskytne znovu.

Lucka Kolářová a Gabriela Hokrová

Foto: z archivu školy

Pragensis, kde se mohli podrobně seznámit 
s nabídkou středních škol, pohovořit s učiteli 
i žáky a získat tak cenné informace pro výběr 
střední školy pro své další studium.

•  Žáci IX. A (Z. Bednářová, S. Vrzáková a J. Sou-
kup) se zúčastnili Chemické soutěže pro žáky 
9. tříd pořádané Masarykovou střední školou 
chemickou. Své znalosti chemie projevili nej-
dříve v samostatné teoretické části a poté po-
stoupili do druhého kola, kde v praktické části 
soutěže vybojovali 2. místo. Navíc získali prv-
ní cenu za model fullerenu, který byl jedním 
z úkolů soutěže.

•  V říjnu se uskutečnila soutěž základních 
škol v počítání na kalkulačkách. Naší ško-
lu reprezentovalo pětičlenné družstvo žáků 
IX. A v tomto složení: B. Jehličková, R. Orálek, 
J. Katolický, J. Soukup, D. Kotchera. V soutěži 
si vedli velice dobře.  Ve finálovém kole se na 
1. místě umístil Richard Orálek. V hodnocení 
družstev jsme obsadili 2. místo. 

Mgr. Václav Soukup
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U Boroviček 1, Řepy • tel.: 235 323 333

DDM na Bílé Hoře
Podrobné informace 
o všech programech 
najdete na www.ddmp6.cz.

Z lednového programu:
14. 1. a 28. 1. Keramická sobota: Tradiční 
akce pro předem přihlášené! Od 10 do 12 a od 
12 do 14 hodin, keramická dílna. Cena: děti 
50 Kč, studenti 150 Kč, dospělí 250 Kč. 
Tel.: 235 323 333, e-mail: klara.pliestikova@
ddmp6.cz, gabriela.lasikova@ddmp6.cz.
28. 1. Street art – taneční workshop (street 
dance, zumba, latino): Pro všechny, kte-
ří mají rádi tanec. Den je rozdělen do dvou 
bloků: 6 až 10 let: 9–13 hod., 11 až 21 let: 
14–18 hodin. Program je doplněn o výtvarné 
„street tvoření“ na vaše taneční oblečení. 
Vstup: 50 Kč. Od 9 do 18 hodin, DDM. 

Mgr. Jana Němcová

Socháňova 1221, Řepy • tel.: 235 311 791

Klub 17 v lednu
Z lednového programu nízkoprahového za-
řízení Klub 17 v Socháňově ulici (naproti KS 
Průhon) vybíráme:

10. 1. –  Zimní radovánky na zahradě (dle 
počasí), soutěž o nejhezčí stavbu – 
vítěz získá polárkový dort;

11. 1. – Malujeme na kameny;
13. 1. – Zimní krajina „a la Lada“;
20. 1. – Den deskových her;
24. 1. – Kdo a jak umí pracovat s bužírkou;
25. 1. – Obrázky z ovčího rouna;
31. 1. - Soutěž v kulečníku.
Vstup zdarma! -red-

Tři otázky pro Janu Štěpánkovou,
vedoucí Klubu 17

Původně bylo nízkoprahové zařízení Klub 17 
prezentováno jako místo, kde mohou trávit 
volný čas děti s výchovnými problémy. V sou-
časnosti tomu tak ale není, viďte?
Bohužel si to stále plno lidí myslí. Není tomu tak. 
Chodí k nám děti a mladí lidé, v žádném případě 
tady nekouří, ani nefetují. Máme tu pravidla, 
která dodržují.
Pravidla v podstatě kopírují zásady slušného 
chování. Za všechna bych uvedla: Respektuj pra-
vidla slušného chování a rozhodnutí pracovníků 
Klubu 17, žádné drogy, alkohol, cigarety a zbra-
ně do Klubu 17  nepatří, nebuď agresivní slovně 

ani fyzicky. Naše děti v podstatě nemají problém 
pravidla respektovat a z toho máme opravdu 
radost. V minulosti se velmi ojediněle stalo, že 
za opakované provinění proti pravidlům byl ná-
vštěvník vykázán mimo Klub, ale jen na nezbyt-
nou dobu. Chceme, aby k nám děti chodily rády 
a cítily se tu dobře. Samozřejmě, že někdy jsou 
hlučnější, ale myslím, že to k nim patří.

Jaký je rozdíl mezi družinou a Klubem 17?
Pracovník Klubu 17 není v roli učitele. Nabídne 
dětem činnost a ony se rozhodnou, zda se zapo-
jí, či nikoli. Třeba si raději jdou zahrát fotbálek 
nebo kulečník, nebo zvolí jinou z mnoha dalších 
aktivit. Někdy si s námi jen tak popovídají, sdě-
lují nám svoje starosti, pomáháme jim, aby se 
„vyznaly samy v sobě“ – to je pro ně taky moc 
fajn. 
Nízkoprahové zařízení  se snaží předcházet pro-
blémům nejen dětí a mládeže z Řep. Snažíme 
se zde vytvořit oboustranně vzájemnou důvěru 
a respektující vztah.

Jaké aktivity v současnosti dětem nabízíte?
Děti si mohou zazpívat s novou soupravou kara-
oke, zaskotačit na tanečních podložkách, tvořit 
v keramické dílně. Navštěvujeme také paintbal-
lové hřiště v Hostivicích a bowling Manta. Patro-
ny našeho Klubu 17 jsou k radosti nás všech he-
rečka a dabérka paní Valérie Zawadská a pan Petr 
Kostelník, fotbalový trenér, kteří nás navštěvují 
při různých akcích.

Děkuji za rozhovor. 
Jaroslava Šímová

Foto: -akraj-

Splývavé čtení je efektivní
Ve školním roce 2011/2012 se žáci 1. tříd ZŠ 
Jana Wericha začali učit podle metodiky splý-
vavého čtení SFUMATO. Autorkou této metody 
je česká pedagožka s dlouholetou praxí v ob-
lasti nápravy špatného čtení PaedDr. Mária 
Navrátilová.
Metodika splývavého čtení SFUMATO vychá-
zí z poněkud odlišných principů výuky čtení, 
než představuje tradiční a v našich školách 
nejčastěji používaná metoda slabikotvorná. 
Je založena na perfektním zvládnutí počátků 
čtení, na správném návyku techniky práce očí, 
ve čtení je zdůrazněna jeho plynulost. Žáci se 
učí správně modulovat a barvit hlas a postup-
ně se seznamují s grafickou i zvukovou podo-
bou hlásek a následně pak slov. Výrazně se 
od sebe oddělují podobné tvary písmen, aby 
nedocházelo k jejich záměně.
Vytvořením správných technických základů 
u dětí nenastává tzv. dvojité čtení, zlepšuje 

se písemný projev, žáci čtou plynule a od po-
čátku čtenému textu rozumí. Splývavé čtení 
je velkým přínosem i v ostatních předmě-
tech, jako například při výuce anglického 
jazyka, kterému se žáci u nás ve škole učí od 
1. ročníku.

Z prvních zkušeností můžeme říci, že se me-
toda splývavého čtení SFUMATO osvědčila a již 
máme i první čtenáře. Hravou formou se žáci 
naučili poznávat jednotlivá písmena a vyslo-
vovat správně hlásky, ztratili ostych. Na hodi-
ny čtení se těší, pokroky  jim přinášejí radost 
a uspokojení.
Metoda splývavého čtení SFUMATO je nejen 
radost a zábava, ale i přínos a přirozenost 
s vlastním vnitřním prožitkem.
 

Mgr. Jana Styblíková a Mgr. Jana Zouvalová,
učitelky 1. tříd ZŠ Jana Wericha

Zápis dětí do 1. tříd
Základní školy genpor. Františka Peřiny

pro školní rok 2012/2013 proběhne

ve středu 1. února 
a ve čtvrtek 2. února 2012

od 14 do 17 hodin 

v budově ZŠ 
genpor. F. Peřiny, 

Socháňova 1139

a v detašovaném 
pracovišti 
Laudova 1024,
v bývalé ZŠ 
Laudova.

Rodiče při zápisu potřebují rodný list dítěte!
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Řepští živnostníci
V období mezi první a druhou světovou válkou zaznamenala Česká 
republika v kulturní, technické, ale především v hospodářské oblasti 
mohutný vzestup. Nejinak tomu bylo i v tehdejší malé řepské vesnič-
ce s necelými jedenácti sty obyvateli na předměstí Prahy. 
Řepy byly hospodářsky, zdravotnicky, kulturně ale i sportovně naprosto 
soběstačné. Obživu zde našlo hodně živnostníků, sedláků, zahradníků, 
řemeslníků... Působila zde mnohá kulturní, sportovní i společenská 
seskupení. V několika dalších vydáních Řepské sedmnáctky si některé 
významné živnostníky, rolníky a hospodáře, kteří v tomto období ovliv-
ňovali chod obce, připomeneme. 

Zahradníci
Své služby v Řepích nabízelo mnoho zahradníků. Nejznámější bylo za-
hradnictví U Lichtenberků, dále pak U Štolbů, Freimanů, Telacků, Ham-
plů, Linhartů a také poslední zahradnictví ve vsi U Svobodů.
Pan Václav Svoboda patřil k těm nejaktivnějším živnostníkům. Máme ho 
ještě v živé paměti, jak ráno o půl páté pravidelně zaléval vodou z ryb-
níčku, který byl součástí zahradnictví a jenž z mapy Řep již vymizel. 
Václav Svoboda vlastnil jedno z prvních aut v obci, které používal také 
na převoz hasičské stříkačky. Zahradník Svoboda patřil neodmyslitelně 
k členské základně dobrovolných hasičů, kde léta působil i jako poklad-
ník. A že byl správcem pokladny opravdu skvělým! 
Neodpustím si jednu příhodu: Za doby totality si hasiči na svoji činnost 
přivydělávali pořádáním tanečních zábav nebo sběrem šrotu. Po skon-
čení těchto akcí vydělané finance ihned pokladníku předávali. To bylo 
veselo, neboť nás vždy vítal se skleničkou něčeho ostrého. V okamžiku, 
kdy se k němu naopak šlo pro nějaké peníze na chod spolku, létaly po 
nás vidle a vše, co měl po ruce. Prostě „na penězích seděl a nepustil ani 
chlup“. To by byl ministr financí, že?

Jaroslav Hájek,
zastupitel

Foto: Z archivu Jaroslava Hájka

Automobil zahradníka Václava Svobody, jeden z prvních v Řepích.

Foto: Z archivu Jaroslava Hájka

Pohled na zahradnictví U Svobodů z míst, kde dnes stojí garáže Doprav-
ních podniků (foto z roku 1935). V pozadí kostel sv. Martina a klášter. 
Úplně vzadu vyčnívá komín tehdejší cihelny nebo-li šamotky – později po 
znárodnění státní podnik Stavební stroje, zvaný též buldozérka.

Ulice Nevanova
Nevanova ulice prochází středem sídliště Řepy I. kolem komplexu obchodů 
a restaurací nazývaného Bílý beránek. Byla pojmenována po slovenském 
grafikovi a malíři Eugenu Nevanovi (1914–1967), vlastním jménem Neu-
feldovi. Eugen Nevan je považován za spolutvůrce moderní slovenské gra-
fiky. Byl ovlivněn Henri Matissem a výtvarným směrem fauvismem. Později 
se nechal inspirovat lidovou kulturou (např. je autorem návrhu na známku 
Dievča v kroji).
Ulice vznikla a byla pojmenována v roce 1979 s výstavbou sídliště.

Text a foto: Jan Bösser

Adventní koncerty. Každou neděli po dobu adventu probíhaly v Koste-
le sv. Rodiny adventní koncerty. Třetí z nich, pod záštitou Městské části 
Praha 17, se uskutečnil 11. prosince 2011 – španělskou renesanční 
hudbu přednesl pěvecký soubor Musica Pro Sancta Cecilia. Vstupné 
bylo dobrovolné a jako vždy posloužilo na podporu činnosti Domova 
sv. Karla Boromejského, který pečuje o nemocné seniory. „Díky za to, 
že jste!“ vyjádřila starostka MČ Praha 17Bc. Jitka Synková uznání ne-
jen představené Domova sestře Konsolátě, ale též všem ostatním, kteří 
v tomto nestátním sociálním zařízení o své klienty vzorně pečují.

-red-

Foto: -akraj-
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Kostel sv. Rodiny v Řepích byl vysvěcen v roce 
1861. Původně byl vyzdoben jen prostou deko-
rativní malbou. Začátkem třicátých let minulého 
století se sestry boromejky obrátily na emauzské 
benediktiny s prosbou o novou výmalbu chrámu. 
Práce se ujal bratr Antonín Vrbík OSB se svými 
pomocníky a v roce 1934, po odstranění lešení, 
zazářil interiér v novém lesku.

Výzdoba byla pojata ve stylu tzv. beuronské 
umělecké školy. Jejím zakladatelem byl P. De-
siderius Lenz z benediktinského opatství Beuron 
v Německu. V malířství a sochařství se jednalo 
o jedinečnou syntézu starokřesťanského umě-
ní, byzance i gotiky, obohacenou dokonce prv-
ky umění egyptského. To vše bylo ještě oživeno 
vlivem tehdy moderní secese. Tím byl vytvořen 
zcela nezaměnitelný styl, který byl v Čechách za-
stoupen pouze v několika kostelech. Nejznáměj-
šími objekty v Praze bylo opatství Na Slovanech 
a klášter benediktinek na Smíchově v Holečkově 
ulici. Osobitý styl beuronské školy ovlivnil tvor-
bu mnoha vynikajících umělců, jakými byli např. 
architekti Josip Plečnik a Jan Kotěra, či malíři 

Alfons Mucha, Paul Sérusier a další. V řepském 
kostele byly použity hlavně biblické motivy ze 
života Svaté rodiny. Na návštěvníka asi zvlášť 
silně zapůsobí velký počet vyobrazení různých 
andělů, kteří celý prostor naplňují jakýmsi nad-
zemským odlehčením.

Pohnutá historie
Historie celého řepského objektu byla po roce 
1948 pohnutá. Kostel byl uzavřen, zařízení inte-
riéru rozkradeno nebo zničeno a vnitřní prostor 
sloužil jako dílny a garáže pro zemědělskou tech-
niku až do roku 1992. Po navrácení boromejkám 
byl kostel nákladem kongregace (téměř 10 mili-
onů korun) znovu zpřístupněn. Dnes slouží jako 
duchovní srdce Domova sv. Karla Boromejského 
a jako hlavní kostel živé farnosti řepského síd-
liště. 

Obnovení maleb
Při zprovoznění kostela byly z finančních důvodů 
provedeny jen nejdůležitější restaurátorské prá-
ce – odstranění přemalby a fixace zachovalých 
částí. Velkorysým přispěním magistrátu mohly 

Podporujte svého anděla
Obnovujeme akci na dokončení restaurování vzácné beuronské malby v kostele sv. Ro-
diny, který je součástí komplexu Domova sv. Karla Boromejského. Částka potřebná na 
dokončení díla je asi 2 600 000 korun. 

Za jakoukoli další podporu na záchranu 
památky vám děkujeme: 
č. ú.: 27-3153070257/0100, 
Komerční banka, a. s., Praha 1.

být na jaře roku 2000 obnoveny malby v pres-
bytáři kostela. Při vernisáži tohoto působivého 
uměleckého díla byl obyvatelům Řep předsta-
ven projekt „Podporujte svého anděla“. Jeho 
účelem je propagovat pomocí občanské inicia-
tivy významnou památku Řep a shromažďovat 
finanční prostředky na postupnou rekonstrukci 
vzácné malby.
Od zahájení akce v roce 2000 bylo do ukončení 
první velké etapy na jaře roku 2009, kterou bylo 
dokončení zrestaurování malby v hlavní lodi 
kostela sv. Rodiny, sesbíráno díky drobným dár-
cům více než jeden a půl milionu korun. Podařilo 
se to díky iniciativě koordinátorů a nadšenému 
nasazení farníků farnosti sv. Martina, komunity 
sester boromejek a díky široké iniciativě všech 
návštěvníků a příznivců kostela. Další finanční 
prostředky ve výši více než dva a půl milionu ko-
run byly získány pod patronátem a díky podpoře 
Městské části Praha 17-Řepy, za pomoci grantů 
od Magistrátu hl. m. Prahy a od mnoha dalších 
dárců a sponzorů. 

Benefiční koncert
Na úvodním benefičním koncertě konaném 
9. října 2011 s názvem „Andělé kolem nás“ vy-
stoupil dětský pěvecký sbor Chorus Angelus pod 
vedením sbormistryně paní Martiny Klimtové, 
uměleckým slovem akci doprovodila tradičně 
paní Valérie Zawadská. Všem účinkujícím patří 
velký dík, neboť vystupovali bez nároků na od-
měnu. Kostel byl zaplněný příznivci a podporo-
vateli akce, na místě se vybralo 6 000 Kč.
Celková částka, kterou k 30. 11. 2011 věnova-
li dárci na účet spolu s výtěžkem benefičního 
koncertu je neuvěřitelných 66 500 Kč. Všem 
dárcům patří velké poděkování za podporu 
a pomoc!

Marie Svobodová a S. M. Amidea Blanka Rybecká,
koordinátorky projektu

Foto: Ing. Marie Svobodová Foto: A. NečesanýFoto: -akraj-

K dokončení obnovy vzácných maleb v kostele sv. Rodiny je třeba sehnat 2 600 000 Kč. Na benefičním koncertu účinkovala také herečka Valérie Zawadská. 
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INZERCE

• KUŘÁCI – ODVYKNETE! Tel.: 224 214 617, 604 207 771 

• MALÍŘSKÉ, LAKÝRNICKÉ, TAPET., ZEDNICKÉ práce,
štukování (nátěry oken, dveří, topení), včetně hrubého úklidu.
 Tel.: 603 221 653

• ŠICÍ STROJE – opravy u zákazníka, Petr Meyer, 
Galandova 1236, Řepy. Tel.: 235 313 336, 603 341 927

• Firma VRŠEK – PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE, včetně so + ne
(PVC, koberce, plovoucí podlahy, korek).  Tel.: 737 409 197

• Jazykové kurzy v Centru vzdělávání pro dospělé, děti, seniory,
kurzy s hlídáním. PC kurzy, doučování, překlady a tlumočení. 
www.jazykovykurz.cz Tel.: 235 300 455, 608 209 354

• Oáza zdraví cvičení na stolech, masáže, rolletic, Laudova 1013/17
Řepy, www.sweb.cz/oazaz Tel.: 232 325 111, 608 519 354

• Malování, tapetování, lepení stropních podhledů,
i o víkendech. PECINA  Tel.: 235 510 096, 602 954 461

• Ski servis Nevanova 1045, 1047 v Lůžkovinách.
 Tel.: 733 126 790

• www.BOTICKYUDRACKA.cz, sleva 200 Kč na zimní obuv.

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

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

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

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

• Opravy obuvi a brašnářského zboží, výroba a opravy ortope-
dické obuvi i na poukaz ZP. Broušení nožů – nůžek. Makovského 
1222 (pasáž) a Plzeňská 104. Tel.: 257 314 190, 605 266 561

• VYKLIDÍME VÁŠ BYT, pozůstalosti, sklep či půdu levně.
 Tel.: 777 227 840

• ARMYSHOP – NOVÝ OBCHOD. Vybavení a oblečení do přírody – 
zimní bundy, kalhoty, blůzy, námoř. trika, batohy, obr. spreje. 
Bílá Hora – Čistovická 15, po-pá 15–19 h, www.e-armyshop.cz

• Hájek – zedník živnostník. 
Provádím veškeré zednické, obkladačské, malířské a bourací 
práce s odvozem sutě. Rekonstrukce bytů, kanceláří a domků. 
Praha a blízké okolí. Tel.: 777 670 326

• Ind. výuka angličtina a pc.  Tel.: 602 650 639, 724 107 393

• 2+1 ZDARMA PO CELÝ LEDEN na dětské second hand oblečení, 
FEŠÁK TEDDY, Socháňova 1220, KS Průhon.

• Přijmeme operátory pro AKT.  Tel.: 733 773 380

• Vyměním garáž na Chobotě za garáž v Makovského ul.
 Tel.: 606 945 125

• Hledám dlouhodobý pronájem garáže v Řepích a okolí nebo 
koupím (ne garážové stání). Tel.: 606 352 792

• Prodám hrobové místo č. 160, Řepy - starý hřbitov, Žalanského.
 Tel.: 606 940 521

OSTATNÍ

• Vyměním 3 + kk Kladno-Kročehlavy, OV, MHD, bus, vlak směr 
Praha, nákup. možnosti v blízkosti za stejný nebo 2 + kk 
v Řepích. Jen OV. Tel.: 724 057 701

• Vyměním 3+1+zaskl. L v OV v domě po rekonstrukci za 4+1 v OV 
v domě po rekonstrukci, Řepy za Řepy. Tel.: 725 777 540

BYDLENÍ

• Sympatická, seriózní tmavovláska (69) hledá muže-nekuřáka
pro vycházky a cyklistiku. Nabídky do redakce: Zn. Hezký život.

SEZNÁMENÍ

Jak se hraje Czech Bumbác Ball 
Minule jsme vás informovali o turnaji v Czech Bumbác Ballu pro veřejnost, 
který se uskutečnil 10. listopadu 2011 v ZŠ Jana Wericha, a slíbili vám pra-
vidla. Po zkušenostech z prvního turnaje potvrzujeme slova tělocvikářky 
PaedDr. Zity Květové – je to hra vhodná pro všechny - od 6 do 106 let! A do-
dáváme: Pobaví a uplatní se při ní sportovně zdatní i naprostá motovidla, 
kterým nechybí smysl pro humor!

Pravidla: 
•  Hraje se s velkým gymnastickým míčem přes metrovou síť. 
•  Pravidla jsou jednoduchá – potřebujete míč, síť ani mít nemusíte, stačí 

provázek. 
•  Úkolem družstva je dostat míč na stranu soupeře bez doteku sítě. 
•  Po servisu je povinný dopad míče na straně soupeře, což je mimo servis 

v průběhu hry možné ještě dvakrát. Vzduchem si hráči mohou míč při-
hrát až pětkrát. 

•  Hraje se rukama, tělem od pasu nahoru, tedy i hlavou, přihrávat se může 
jako při volejbale. 

•  Družstva jsou tříčlenná, čtyřčlenná nebo vícečlenná, záleží na dohodě.
Na jaře by se měl konat další turnaj pro veřejnost, zatím si pravidla můžete 
v klidu „nastudovat“. -red-

Nejtišší letadla
Již popáté vyhlásilo vloni Letiště Praha spolu s Městskou částí Praha 6 
soutěž Nejtišší dopravce. Výsledky byly známy 29. listopadu 2011. 
V nejintenzivnějším leteckém období, tedy od června do října, byl sledo-
ván nejenom hluk, ale rovněž i efektivní využití sedačkové kapacity leta-
del 14 leteckých společností. V kategorii proudová letadla zvítězila letecká 
společnost easyJet, v kategorii vrtulových letadel obhájil loňský titul ma-
ďarský dopravce Malév. 

*  Sólový zpěv (populár nebo klasika) – pro děti od 2. třídy a dospělé 
*  Klavír, keyboard, zobcová flétna, klarinet, saxofon, housle, kytara – 

pro děti od 1. tř. a dospělé
*  Hudební přípravka – pro děti od 5 do 8 let
*  Keramika – pro děti od 1. třídy a dospělé
*  Výtvarná výchova – pro děti od 5 let
*  Šikulky – výtvarná výchova pro nejmenší a jejich rodiče – pro děti od 2 let
*  Ťapka – turistický oddíl pro děti od 5 do 7 let
*  Než půjdeme do školky – pestrý dopolední program pro děti od 2 let 
*  Angličtina, němčina, ruština (různé stupně pokročilosti) – pro dospělé
*  Počítače a internet – pro dospělé – i pro úplné začátečníky a pro seniory
*  Jóga – pro děti od 1. třídy a pro dospělé – různé stupně pokročilosti 
*  Jóga proti bolestem zad a kloubů – pro dospělé
*  Cvičení pro děti – 4 až 7 let
*  Aerobik a gymnastika pro dívky – 7 až 15 let
*  Cvičení pro rodiče s dětmi – pro děti od 2 let, skupinová výuka 1 hod. 

1x týdně
*  Cvičení po ženy (bossu, aerobik, step–aerobik, kalanetika, zumba) 
*  Akrobatický rock’n’roll – přípravka pro děti školního věku 
*  Piškotky – tanec a balet pro děti od 5 let  NOVÉ!
*  Stonožka – dramatický kroužek pro děti od 6 let  NOVÉ!

Kurzy 2011–12

Socháňova 1220, Praha 17 - Řepy • tel. 235 313 289
www.pruhon.cz • ks-pruhon.kulhankova@volny.cz

Zkrácení linky 108
Proč se zkrátila autobusová linka 108 na Bílou Horu?
Linka 108 byla v úseku Bílá Hora – Hradčanská v souběhu s kapacitní 
tramvajovou dopravou a zároveň její vytížení v průběhu celého dne ne-
dosahovalo ani 30 % nabízené kapacity. Jelikož považujeme za potřebné 

vylepšit dopravu v úsecích, kde žádná jiná alternativa veřejné dopravy 
není, byl zrušen tento souběh ve prospěch tramvaje. Páteřní tramvajová 
linka 22 má ve špičce interval 4 minuty a spojuje oblast Bílé Hory a Břev-
nova jak s centrem Prahy, tak s metrem A. Pokud někdo cestuje linkou 
108 z oblasti Ruzyně a sídliště Na Dědině, může pro cestu na metro A vy-
užít také tramvajové linky 20, 26 a 36 z Divoké Šárky. ROPID

Konečné pořadí soutěžících i průběžné měsíční výsledky jsou zveřejněny 
na internetových stránkách letiště www.prg.aero v sekci Vztahy s okolím.

Víte, že...
...Letiště Praha, a. s. vydává pro občany žijící v blízkosti letiště, a tedy 
i pro nás řepské, čtvrtletně zpravodaj SPOLU? Měli byste jej dostávat do 
své poštovní schránky zrovna tak, jako Řepskou sedmnáctku. Pokud tomu 
tak není, reklamujte doručování e-mailem: komunikace@prg.aero nebo 
v pracovních dnech na tel.: 220 116 784. -red-
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žaluzie – podlahy

žaluzie – zaměření, prodej, montáž

podlahy – pokládka plovoucích podlah

tel.: 602 310 783    fa.ber@seznam.cz

Ú K L I D O V É  P R Á C E
Mytí oken • čištění koberců • úklid po

malířích • běžný úklid • voskování podlah
malování • lakování

JAN BÖSSER
Makovského 9/1142, 163 00 Praha 6

tel.: 235 301 100, 603 423 612
bosser@volny.cz

IINNSSTTAALLAATTÉÉRRSSTTVVÍÍ   
RROOMMAANNOOVVSSKKÝÝ

66 00 55   55 44 00   33 11 11

FINANČNÍ
PORADENSTVÍ 

ZDARMA

Telefon:

737 577 600
602 686 491

Tónování autoskel 
profesionální instalace 

homologovaných (protislunečních 
a bezpečnostních) autofólií

Tel.: 776 150 500, 777 120 130 
www.tinter.cz

10 let záruka!

TELEVIZE-servis
OPRAVY – byt i dílna, všechny značky a druhy
antény, satelity, settopboxy – prodej, instalace, opravy

733 311 747    211 141 160

v.siebert@volny.cz  •  www.opravuji.cz

ANGLIČTINA
pro začátečníky (i ty „věčné“)

tel.: +420 720 653 044

• Speciální a individuální přístup • Časová flexibilita 

• Příjemné prostředí • Lektorka je po studijním pobytu 

v Cambridge • Domluvte si nezávaznou info-schůzku •

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

HODINOVÝ MANŽEL
údržbářské, truhlářské, montážní práce

výměny kuchyňských desek a dvířek
časově se přizpůsobím (i víkendy)

POCTIVOST, PRECIZNOST, DOCHVILNOST
www.ceskyremeslnik.eu

Tel. 775 343 393

Rekonstrukce koupelny
Vybudování podkroví
Rekonstrukce bytů

včetně veškerých instalací
Za Mototechnou 1114, Praha 5-Stodůlky
tel: 602 318 551     www.stavbyjz.cz

Kompletní správa 
nemovitostí

Specializace na účetnictví pro společenství vlastníků a bytová družstva

Jednotlivé služby poskytujeme i samostatně: 
• účetnictví • vyúčtování služeb • technická část správy

• zajišťování oprav • zajišťování právních služeb

EKO-Kopecký, s.r.o.  •  Na Chobotě 1344/4, Praha-Řepy
Telefon: 777 151 141, 777 151 142

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

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

  Tel.: 602 266 384, 235 316 609  

  E-mail: jirilansdorf@seznam.cz  

Příjem zakázek nepřetržitě!

Zdeněk Kalina
zakázkové truhlářství

–  výroba atypického nábytku
–  kuchyňské linky, vestavěné skříně, kanc. nábytek
–  schodiště, podlahy, ploty, pergoly, zahr. domky

Kakostová 302, Praha 5-Zličín
Tel.: 604 705 044, 603 470 176

mail: kalina.truhlarstvi@ seznam.cz

ŘEZNICTVÍ – UZENÁŘSTVÍŘEZNICTVÍ – UZENÁŘSTVÍ
BÍLÁ HORA

Karlovarská 200/15

Staročeské uzeniny, domácí kuchyně
NOVÝ MAJITEL

Ekologická likvidace vozidel
Prodej použitých pneu a disků 

a odtahová služba
Tel.: 725 680 885

Gymnázium ve Stodůlkách nabízí studium

žákům 5., 7. a 9. tříd základních škol
Zveme uchazeče o studium z 5. tříd (osmiletý obor), 7. tříd (šestiletý obor) 

a 9. tříd (čtyřletý obor) základních škol na dny otevřených dveří. 
Přijďte nás navštívit v tyto dny: 10. 1. 2012, 2. 2. 2012, 6. 3. 2012.
Pro žáky 5. tříd je připraven zdokonalovací kurz anglického jazyka

(Po nebo Čt od 15.30 do 16.30). Více informací o naší škole najdete na
www.gymnaziumstodulky.cz

Gymnázium
mezinárodních

a veřejných vztahů
Praha s. r. o.
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AUTOSKLO
BÍLÁ HORA

Pavel Černý

VÝMĚNY VŠECH OKEN ZDARMA!!! na pojistnou událost
Doubravínova 335/26, 
163 00 Praha 6-Řepy
Pondělí až pátek: 9–18 hodin 
(nebo dle domluvy)
Tel. i fax: 235 311 411 
Mobil: 774 000 092, 774 000 093
autosklobilahora@seznam.cz 
www.autosklobilahora.cz

NAŠE SLUŽBY 
POSKYTUJEME 
PRO VŠECHNY 
TYPY OSOBNÍCH 
I NÁKLADNÍCH 
VOZŮ / VČETNĚ 
TIR A BUSŮ 

AKCE A SLEVY 
PRO FIRMY

Při výměně lepeného čelního skla:
Občerstvení Stěrače BOSCH nebo Dálniční známka 2012 

v ceně 150 Kč

+

Taneční škola 
B-Original

vás zve na zápis do kurzů na 2. pololetí 
(únor–červen 2012).

Zápis probíhá každý pracovní den 
od 15 do 20 hodin. 

Vyučujeme:  Street dance ★ Hip Hop ★ 
★ Break Dance – děti od 4 let, juniory i dospělé.
Nové taneční studio – příjemné prostředí, 
TOP lektoři!
Sídlo taneční školy: Shopping Point Řepy, 
Makovského 1349, 5. patro.
Více info: www.b-original.cz, tel.: +420 734 498 184

Renovace bytů, koupelen a bytových jader
Obklady, dlažby, plovoucí podlahy
Výstavby rodinných domů na klíč

Ladislav Makula  Tel.: 603 540 428
E-mail: info@reinsta.cz  www.reinsta.cz

Úklid paneláků, kanceláří, škol!
Provádíme pravidelný úklid společných 

prostor ve vašem domě. 
Dále uklízíme kancelářské prostory a školy. 
Ceny po vzájemné dohodě. SPOLEHLIVOST!

VB – úklid
Tel.: 608 072 360, e-mail: vbaca@chello.cz

Zájmové prográmky již od 1,5 roku
Provoz denně Po–Pá 7.30–18.00 hod.
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 VÁS ŠKOLIČKOU!

www.modrinek.cz

PRVNÍ
HODINA
ZDARMA

d

ět
ské studio

d

ět
ské studio

604 433 057

OVOCNÁ 1072/26 
160 00 PRAHA 6
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CHCETE U NÁS INZEROVAT? Info: 234 683 544, 720 524 688 • redakce@repy.mepnet.cz • www.repy.cz

KA              FIESTA              FUSION              C-MAX               GRAND C-MAX              MONDEO               KUGA              S-MAX              GALAXY

Nabízíme Vám širokou nabídku skvělých pokrmů a nápojů s rychlou 
dovážkou přímo k Vám, ať jste kdekoliv v našem dosahu za skvělé ceny. 

Doprava je ZDARMA!*
Naše společnost zajišťuje rozvozy jídla od 11:00 do 24:00 a snažíme se, 

aby objednané jídlo bylo u Vás v co nejkratší možné době.
Přes obědy je na každý všední den připravena
pestrá nabídka hotových i minutkových jídel.

Objednávejte z pohodlí domova prostřednictvím důmyslných internetových stránek
WWW.JERRYS.CZ,

kde ihned vidíte co si objednáváte nebo na telefonním čísle
+420 235 302 688

DOPRAVA ZDARMA*

*při objednávce nad 100 Kč

SPECIALISTA 
NA ROZVOZ JÍDLA
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ZASKLENÍ BALKONÒ

DVE¤E A ZÁRUBNù BEZPEâNOSTNÍ DVE¤E

Dodání a montáÏ Ïa-
luzií, su‰ákÛ na
prádlo, malování bal-
konÛ. � Kvalita,
100% servis. � Sle-
vy pro druÏstva. �
Zamûfiení a kalku-
lace ZDARMA.

·irok˘ v˘bûr mate-
riálÛ. � Skfiínû na
míru. � Kvalitní
montáÏ. � 100%
servis. � Záruka aÏ
10 let! � Zamûfiení
ZDARMA.

V na‰í nabídce jsou také
kvalitní dvefie a zárubnû

ÎALUZIE
montáÏ a prodej

Prodejna: Radlická 2018/78, Praha 5
739 034 488, 733 715 505

e-mail: balkony@sintras.com

www.bydlenijerabek.cz

DOPRAVA PO CELÉ PRAZE ZDARMA – V·E NA SPLÁTKY

VESTAVùNÉ SK¤ÍNù

FUNKČNÍ  KONZOLE

SLEVY záclon, závěsů
DOPRAVA  ZDARMA

FUNKČNÍ  KONZOLE
(demontáž starých, zaměření 
a montáž nových)

SLEVY záclon, závěsů
DOPRAVA  ZDARMA

VŠE PRO VÁŠ BYT

NEVANOVA  1045 (dílna)
1047 (prodejna)

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

Pracovní doba:  Po–Pá  8.00–18.00 hod.

Přijmeme realitní makléře provize od 50 %!

Zajišťujeme:
– prodej nemovitosti
– pronájem nemovitosti
– výkup nemovitosti
– odhad nemovitosti
– hypotéky
– daňové přiznání
– stěhování, rekonstrukce

www.papareality.cz
info@papareality.cz

777 998 710, 777 943 112

Vybavte si kočárek
Užitečné a neobvyklé vychytávky

pro kočárky i děti koupíte
u fi rmy

L I L I N K A
http://lilinka.mimishop.cz

osobní odběr: tel. 604 607 320
Galandova 1235, Praha 17-Řepy

DÁRKOVÝ OBCHDÁRKOVÝ OBCHU° DEKDEK
VELKÝ VÝBVELKÝ VÝBĚR DÁRKOVÉHO R DÁRKOVÉHO 

A DEKORAA DEKORAČNÍHO ZBOŽÍ:NÍHO ZBOŽÍ:
• Přírodní kosmetika
  • Hodiny a obrázky
   • Svíčky a svícny
    • Dárková keramika
     • Porcelánové panenky
      • Vonné oleje a vosky
       • Aromalampy
        • Plyšoví medvídci
         • Čaje a medovina
          • Vyšívané osušky aj.

Kde? Ve 3. podlaží OVUSU 
na balkonu vedle výtahu.

Otevřeno po–pá 9.00–18.00
so 9.00–12.00

Chalupářský a zahradnický servis 
SEMIRAMIS

Řez ovocných stromů, 
kácení stromů horolezeckou technikou, 

sekání trávy – i velkých ploch
Radomír Illík, tel.: 602 526 031, 

www.chaluparskyservis.cz

SALÓNEK GIGI
Solárium • modeláž nehtů 

pedikúra (i u vás doma)
Makovského 1349 – OVUS 

(nad Českou spořitelnou)

Mobil: 773 590 878

– h
– d
– s

7777

SERVIS EUROOKEN 
seřízení, vyčištění 

a promazání dřevěných, 
plastových a hliníkových 

oken a dveří. 
Tel.: 721 220 468

KADEŘNICTVÍ
Šimonova 1102/8 (80 m od polikliniky)

PÁNSKÉ, DĚTSKÉ od 80 Kč
DÁMSKÉ od 290 Kč

po–čt: 8–18, 18–20 na obj.
pá 8–17, so+ne+sv na obj.

Dana: 737 152 991, Katka: 776 428 676

Místní sdružení ODS Řepy pořádá 
pro příznivce stolního tenisu turnaj pro dospělé 

v sobotu 28. ledna 2012 v ZŠ Jana Wericha! 
Zahájení v 9.30 hodin. 

Přihlášky přijímá: 
zastupitel J. Stolina 

na tel.: 608 570 387 
nebo e-mailem: stolina@mybox.cz
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Kosmetický a kadeřnický salon 

Giaccomo
Nabízíme: kadeřnictví (Matrix), kosmetika 

(Babor), modelace nehtů, manikúra, pedikúra, 
parafínové zábaly (ruce i nohy), poradenství 

v oblasti výživy, masáže, fotodepilace, neinvazivní 
laserové metody, příležitostné tetování.

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

 Tel.:  777 681 447 (kosmetika, pedikúra), 
603 509 733 (kadeřnictví), 
605 788 943 (modelace nehtů), 
736 513 425 (masáže)

Obchod 
specializovaný 

na krmiva: 

Nutram
K9

First Mate
Arden Grange

Cibau
Trainer

Winner Plus

Slevy chovatelům, prodej obchodníkům 
Na vybraná krmiva 

věrnostní karta 9+1 zdarma
Rozvoz do 20 km zdarma 

(při nákupu za min. 700 Kč)

Adresa: Praha 6, Na Bělohorské pláni 9

Tel.: 777 236 782

Otevírací doba: 
Pondělí–Pátek 10.00–19.00, 

Sobota 9.00–12.00

ReikiJana.cz  vám nabízí:
REIKI – terapie a iniciace do všech stupňů Reiki SPIRITISMUS, CHANNELING
MASÁŽE – 7 druhů masáží v pohodlí vašeho domova
EPAM terapie – nejúčinnější komplexní léčebná metoda tibetské přírodní medicíny
OZDRAVUJÍCÍ CVIČENÍ na klouby a páteř –  stále cvičíme každou středu od 19 hodin 

v ZUŠ Blatiny, Španielova 1124, Praha 17-Řepy
Poradenství, kurzy, dárkové poukazy
tel.: 775 063 983 absolventka profesionální masérské školy B. Tichanovského

SOUKROMÝ DETEKTIV
20 let praxe a zkušeností 

v oboru
nabízí služby

prokazování nevěry 
sledování osob 

monitoring volného času dětí 
kontroly prac. neschopnosti 

prověrka obch. partnerů 
prověrky partnerů 

doprovod+ochrana osob a další

tel.: 720 619 299
detektivni-servis@seznam.cz

www.detektivni-servis.cz

Stavební bytové družstvo REMOSTAV
zajišťuje provoz a správu bytových domů již 22 let
Nabízíme družstvům i SVJ provádění následujících činností:
■ administrativní činnost
■ ekonomické a účetní služby
■ předpisy poplatků a nájemného (vč. kontroly úhrad, popř. upomínek)
■ vyúčtování služeb a rozúčtování spotřeb vody a tepla
■ odborná péče o údržbu, provoz a opravy domů (revize, havárie apod.)
■ zajištění úklidu ve společných prostorách domů
Poplatek: 170 Kč/bytová jednotka/měsíc (bez DPH)

Podrobné informace, popřípadě Vaše další požadavky s Vámi projednáme na 
níže uvedených kontaktech.
Kontakt: SBD Remostav, ved. správy p. J. Vrána
 Bazovského 1117, 163 00 Praha 6
 tel. č. 235 010 152, 235 010 151 a 153, 777 120 250
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Nevanova 37, Praha-Řepy • Tel.: 608 972 016 • absolut@absolut-real.cz • www.absolut-real.cz

PRODEJ. 4+kk/L, 96 m2, DV, 1NP. Byt po celk. 

rekonstr., plovoucí podlahy, dlažba, plast. okna, 

zděné jádro. Dům zateplen, nový výtah. Orienta-

ce oken J–S. Poplatky: cca 7 000 Kč vč. elektřiny.

NOVINKA 4+kk/L
NEVANOVA UL.

PRONÁJEM. Novostavba 2+kk/B + garáž, 3. p., 

56 m2. Světlý, slunný byt. Nová kuchyně vč. spo-

třebičů, komora, orientace jih a západ. Bez pro-

vize pro zájemce. Poplatky 4 tis. + nájem.

NOVINKA 2+kk/B
STODŮLKY

PRONÁJEM. Novostavba, 2. NP. Plně zařízený 

byt vč. nábytku, kuch. linka s vestav. spotřebiči. 

K bytu patří garáž a sklep. Dlouhodobě. Orienta-

ce J–S. Služby 4 000 Kč vč. elektřiny + nájem.

NOVINKA 3+kk/B+G
ZRZAVÉHO UL.

PRODEJ. Byt 2+kk, OV, 4. NP, 46 m2. Byt má pův. 

jádro a kuchyni, lino, vestavěnou skříň. Plast. 

okna, orientace na Z, pěkný výhled. Dům po cel-

kové rekonstrukci. Zálohy 2 900 Kč + elektřina.

NOVINKA 2+kk
GALANDOVA UL.

PRODEJ. DV, přízemí, 78 m2. Nová kuch. linka vč. 

spotřebičů, plovoucí podlahy, zděné jádro, bez-

peč. dveře, vestav. skříně, zvětšená koupel na, 

sprch. kout. Dům zateplen, po celk. rekonstrukci.

NOVINKA 3+1/L
NEVANOVA UL.

NÁKUP, PRODEJ, 
PRONÁJEM 

NEMOVITOSTÍ
Řadový dům 6+1/G+zahrada v Hostivicích. 

Uzavřený areál. Dům má plastová okna. Dlažba, 

korek, lino a plovoucí podlaha. Vlastní studna, 

upravená zahrada 235 m2, terasa.

PRODEJ RD 6+1/G
HOSTIVICE

155 m2, přízemí. Vlastní kuchyň, 2x WC,  komora, 

park. stání, internet, zabezp. zařízení, elektroměr. 

Areál oplocen, vjezd na DO. Poplatky 3 000 Kč

za měs.+elekt. Lze pronajmout i sklad 100–150 m2.

PRONÁJEM Kanc. prostory
HOSTIVICE

PRODEJ. Dvougenerač. 4+1/L+sklep, 6. p., 94 m2, 

OV. Dům po rekonstrukci, jádro, kuch. linka, pod-

lahy, skříně původní. Na patře 2 byty. Orientace 

V–Z, krásný výhled. Měs. poplatky cca 5 500 Kč.

  PRODÁNO

PRODEJ. Byt 2+kk, Galandova ul., 43 m2 + sklep, 

3. p. Dům po rekonstrukci. Původní kuchyň, ve-

stavná skříň a jádro. Plastová okna, lino. Orien-

tace na západ, krásný výhled. Poplatky 3 000 Kč.

  PRODÁNO

Byt 4+1/L předělán na 4+kk/L+sklep, 95 m2. 

Jádro zděné, komora, OV, dvougenerační, nová 

kuchyň. linka, plovoucí podlaha. 1. p. (7). Dům 

je po celkové rekonstrukci. Poplatky 5 300 Kč.

PRODEJ 4+kk/L
ŠPANIELOVA UL.

HLEDÁME PRO SVÉ KLIENTY:

Byt 3+1/L do 2,5 mil. Kč, OV

Byt 2+kk až 4+1 v přízemí

Pronájem 2+kk a 3+1

Byt 1+kk, platba hotově
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